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Protokół Nr XXXII.2021 

z XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 21 czerwca 2021 r. 

 

W dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

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

zarządzenia nr 8.2021 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 14 czerwca 2021 r. Sesja odbyła 

się w trybie stacjonarnym.  

 

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

 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

Przewodniczący otworzył obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Następnie powitał wszystkich 

radnych znajdujących się w sali sesyjnej oraz zaproszonych gości.  

 

Punkt 2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi 

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

Nieobecni na sesji byli radni: p. Agnieszka Jęsiek-Barabasz oraz p. Mariola Wegner. Przewodniczący 

usprawiedliwił ww. nieobecności.  

 

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

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

zostały przyjęty przez Radę.  

 

4. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący na Sekretarza obrad zaproponował radnego Romana Głyżewskiego. Radny wyraził zgodę 

na objęcie funkcji Sekretarza obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

 

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

zarządzeniem nr 8.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad XXXII sesji 

Rady Miejskiej w Złotowie. Porządek obrad XXXII sesji został przyjęty przez radnych.  

 

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

4. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie porządku obrad.  
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5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Miasto Złotów za rok 2020”.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa wotum zaufania.  

9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2020 rok oraz podjęcie 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.  

9.1. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2020 rok wraz z informacją o 

stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 

9.2. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie opinii o wykonaniu budżetu 

Gminy Miasto Złotów za rok 2020 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza 

Miasta Złotowa za rok 2020. 

9.3. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o udzielenie Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.  

9.4. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz 

informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.  

9.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2020. 

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

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

2021-2025.  

13. Informacja o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie, w tym o wynikach naboru dzieci i 

planach remontowych przedszkoli. 

14. Informacja o stanie przygotowania miejsc wyznaczonych do kąpieli, bazy gastronomicznej i 

noclegowej – opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie.  

15. Informacja w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji miejskich w 2021 roku. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

17. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji. 

18. Zamknięcie sesji. 

 

Następnie odbyła się uroczystość złożenia gratulacji piłkarzom z UKS „Fair Play” Złotów w związku z 

sukcesami sportowymi osiągniętymi w ostatnim czasie m.in. awansem drużyny do rozgrywek w kat. „junior 

młodszy” w lidze wojewódzkiej. Burmistrz Miasta Złotowa, p. Adam Pulit, pogratulował młodym 

piłkarzom ich sukcesów i życzył powodzenia w dalszej karierze. Burmistrz złożył gratulacje za osiągnięte 
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wyniki pracy trenerowi UKS „Fair Play” p. Adamowi Ziółkowskiemu. P. Adam Ziółkowski podziękował za 

złożone gratulacje i dodał, że osiągnięty sukces motywuje do dalszej wytężonej pracy i większych wyzwań. P. 

Adam Ziółkowski podkreślił znaczenie wychowania młodych piłkarzy w pracy trenerskiej oraz podziękował 

władzom miasta, radnym i Burmistrzowi za udzielone wsparcie i tworzenie warunków do realizowania przez 

klub piłkarski projektów sportowych.  

 

Radny Stanisław Wełniak przyłączył się do gratulacji dla młodych piłkarzy z UKS „Fair Play”. Radny 

wspomniał o piłkarzach z klubu sportowego „Sparty Złotów”, z którym młodzi piłkarze z UKS „Fair Play” 

konkurują na niwie sportowej. Radny poinformował, że drużyna ze „Sparty Złotów” do lat 13 uczestniczy w 

rozgrywkach na szczeblu województwa wielkopolskiego. Radny złożył życzenia dalszych sukcesów młodym 

piłkarzom obu klubów.        

 

Punkt 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa 

Radni otrzymali „Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 17 maja 2021 r. do 

dnia 13 czerwca 2021 r.” w materiałach dot. XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została 

omówiona na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radny Roman Głyżewski odniósł się do spotkania roboczego Burmistrza z Dyrektorem WZDW w Poznaniu, 

które odbyło się w dniu 27 maja 2021 r. Radny zwrócił się z prośbą o udzielenie przez Burmistrza informacji 

na temat realizacji w najbliższych 2-3 latach ważnych dla miasta inwestycji tzn. ścieżki pieszo-rowerowej 

Złotów - Blękwit i drogi wojewódzkiej ul. Powstańców. Burmistrz poinformował, że spotkanie odbyło się na 

jego zaproszenie w Złotowie i wziął w nim udział projektant ww. ścieżki. Burmistrz przypomniał, że zadanie 

to jest zawarte w tegorocznym budżecie miasta. Spotkanie dot. podjęcia uzgodnień z właścicielem drogi tj. 

WZDW w Poznaniu w zakresie wypracowania rozwiązań technicznych w oparciu o różne koncepcje, których 

celem głównym jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym z minimalnymi stratami w 

drzewostanie w pobliskim Parku „Zwierzyniec”. Burmistrz poinformował, że projektant w czasie tego 

spotkania uzyskał informacje w sprawie ustępstw na jakie możne liczyć na tym etapie w procesie 

projektowania tej ścieżkę. W sprawie ul. Powstańców Burmistrz przypomniał, że zadanie to kilka razy było w 

budżecie i wówczas ta pomoc nie została przyjęta. Burmistrz dodał, że niedomówienie polega na tym, iż 

WZDW oczekuje koncepcji. Burmistrz zwrócił uwagę, że na koncepcjach się nie buduje ani nie przebudowuje 

dróg, tylko na projektach. Burmistrz poinformował, że to zadanie nie znalazło się w tegorocznym budżecie. 

Zdaniem Burmistrza, projektując budżet gminy na rok 2022 należy zastanowić się nad ujęciem tego zadania i 

podjęcia współpracy z samorządem województwa w celu rozwiązania tego problemu. Burmistrz dodał, że ww. 

przedsięwzięcie nie było przedmiotem spotkania w dniu 27 maja br.          

 

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

Złotowa w okresie od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 13 czerwca 2021 r.” została przyjęta przez Radę.  
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Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Krzysztof Kulasek poinformował, że za przejściem dla pieszych przy kościele pw. WNMP w Złotowie 

od strony „Kaczego Dołka” znajduje się głęboka wyrwa w asfalcie. Radny zwrócił się z prośbą o interwencję 

w tej sprawie. Burmistrz poinformował, że ww. wyrwa została już uzupełniona („załatana”).    

 

Radny Janusz Justyna poinformował, że w związku z realizacją inwestycji budowy ronda na skrzyżowaniu 

ul. Nieznanego Żołnierza z ul. Boh. W-tte, mieszkańcy zgłaszają uwagi dot. przebudowy skrzyżowania al. 

Mickiewicza z ul. Boh. W-tte w celu wypracowania bezpieczniejszego rozwiązania komunikacyjnego. Radny 

dodał, że zarządcami tych dróg są różne podmioty i miasto Złotów powinno wyjść z odpowiednią inicjatywą 

w powyższym zakresie. Radny poinformował, że otrzymał od mieszkańców informacje odnośnie złego stanu 

nawierzchni boiska przy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Złotowie, co wpływa negatywnie na bezpieczeństwo 

osób z niego korzystających.     

 

Radny Krzysztof Żelichowski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zagadnienia pobierania opłat za zajęcie 

pasa drogowego w związku z wystawianiem potykaczy. Radny poinformował, że w ostatnim czasie przedsię-

biorcy zgłaszają, że osoby handlujące na różnego rodzaju stoiskach handlowych (bazary) nie ponoszą opłaty 

za zajmowane miejsce, ponieważ miasto otrzymuje zwrot kosztów z tego tytułu (opłata targowa). Radny po-

informował, że przedsiębiorcy prowadzący stale działalność i płacący corocznie podatki są zmuszeni do uisz-

czania opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z wystawieniem potykaczy. Radny dodał, że do tych 

przedsiębiorców przychodzą strażnicy miejscy i każą albo zapłacić tą opłatę albo sprzątnąć potykacz. Radny 

zadał pytanie, czy osoby handlujące na stoiskach handlowych uiszczają opłaty za zajęcie pasa drogowego w 

związku z jego wykorzystaniem na stargany? Radny zwrócił się z prośbą o udostępnienie przez Dyrektora 

ZCAS informacji w przedmiocie przychodów z tytułu wynajmu kortów przy al. Mickiewicza i lodowiska za 

rok 2019. Radny poprosił o przedstawienie ww. informacji na dzisiejszym posiedzeniu w związku z ważną 

dyskusją w temacie kortów i budowy lodowiska, które będą przedmiotem dalszych punków sesji. Radny przy-

pomniał, że zwrócił się z wnioskiem o przygotowanie ww. informacji na posiedzeniu połączonych komisji 

stałych Rady Miejskiej w dniu 17 czerwca 2021 r.     

 

Radni nie zgłosili innych zapytań i interpelacji.  

 

7. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Miasto Złotów za rok 2020” 

Radni otrzymali „Raport o stanie Gminy Miasto Złotów za rok 2020” w dniu 31 maja 2021 r. oraz w materia-

łach dot. XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Przewodniczący poinformował, że Burmistrz przygotował prezentację dot. raportu i zwrócił się z prośbą o jej 

przedstawienie.  
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Burmistrz podkreślił trudność i nieprzewidywalność roku 2020 w związku z trwającą pandemią i ogranicze-

niami wynikającymi z wprowadzonego na terenie kraju stanu epidemii w zakresie wykonania zaplanowanego 

poziomu dochodów oraz realizacji zaplanowanych zadań. Burmistrz wspomniał również o roli samorządu w 

zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom miasta w związku z trwającą pandemią. Burmistrz poinformował, 

że raport został przygotowany w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym w formie jak najbardziej synte-

tycznej uwzględniając poprzednie dyskusje w przedmiocie kształtu tego dokumentu.  

Zdaniem Burmistrza intencją raportu jest przedstawienie raz do roku realizacji strategicznych polityk miasta 

opartych o dokumenty jak program niskiej emisji, strategię miasta i budżet obywatelski. Burmistrz dodał, że 

bieżący rok jest ostatnim obowiązywania strategii rozwoju miasta. Zadaniem raportu jest przedstawienie w 

jakim miejscu znajduje się miasto. Burmistrz przypomniał, że radni w 2019 r. podjęli działania w kierunku 

rzetelnego  przygotowania założeń do tworzenia raportu w celu wyeliminowania dyskusji w zakresie ewentu-

alnych braków w tym dokumencie. Efektem tych działań było podjęcie przez Radę uchwały nr V.39.2019 Rady 

Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r.  w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących 

opracowania raportu o stanie Gminy Miasto Złotów. Burmistrz przedstawił jej podstawowe założenia. Bur-

mistrz podkreślił znaczenie przyjęcia kierunków współpracy pomiędzy Burmistrzem a Radą Miejską w opra-

cowywaniu raportu o stanie gminy oraz w realizacji zadań w okresie kadencji. Burmistrz dodał, że kierunki 

współpracy są swoistym „koncertem życzeń” obejmującym najpilniejsze potrzeby miasta i mieszkańców. Bur-

mistrz zaznaczył, że raport liczy ok. 60 stron i jest dostępny na stronie internetowej miasta. Burmistrz  poin-

formował o podjęciu dyskusji z mieszkańcami na temat treści tego dokumentu.             

 

Burmistrz przedstawił cele zawarte w „Kierunkach działania Burmistrza Miasta Złotowa na okres kadencji 

2018-2023” i efekty ich realizacji w 2020 r. Burmistrz poinformował, że jednym z najważniejszych celów 

„Kierunków” jest „Miasto wygodne do mieszkania”, na który składają się konkretne cele szczegółowe jak 

m.in. „zdrowe” finanse, sprawna administracja, wspieranie aktywności lokalnej mieszkańców, rozwój infra-

struktury sportu i rekreacji oraz infrastruktury mieszkalnej, rozwój zieleni miejskiej w zakresie korzystnych 

warunków życia, zagadnienie związane z odpadami, mieszkalnictwo. Burmistrz poinformował, że w zakresie 

realizacji ww. celu zmodernizowano ulice Staszica oraz Polną. Burmistrz dodał, że obecnie trwa realizacja 

projektu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na zainwestowaną kwotę 19 mln zł. Ponadto rozbudowy-

wana jest sieć ciepłownicza poprzez spółkę ENGIE, w której miasto posiada 15% udziałów.  Burmistrz poin-

formował, że w 2020 r. przyłączono 10 budynków mieszkalnych oraz stworzono nowe sieci. Burmistrz dodał, 

że ta działalność jest związana z programami realizowanymi przez miasto w zakresie wsparcia finansowego 

na rzecz wymiany „kopciuchów” i poprawy stanu jakości powietrza. Burmistrz poinformował, że w 2020 r. 

rozbudowano sieć gazową w mieście, wykonano 40 nowych przyłączy i pozyskano 64 nowych odbiorców. 

Burmistrz stwierdził, że w tym punkcie należy również zwrócić uwagę na miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. Burmistrz pozytywnie odniósł się do tworzenia i uchwalania tych planów, ponieważ na ich 

podstawie można sensowniej i dalekosiężnie zagospodarowywać niedużą przestrzeń, którą dysponuje miasto 

o pow. 12 km². Kolejnym działaniem w zakresie realizacji ww. celu strategicznego jest podnoszenie standardu 
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lokali. Burmistrz dodał, że tymi zadaniami zajmują się głównie MZGL oraz ZTBS Sp. z o. o. Burmistrz poin-

formował, że w 2020 r. przydzielono 17 lokali nowym rodzinom. Burmistrz podkreślił, że listy przydziałów 

są znacznie dłuższe. Burmistrz poinformował o modernizowaniu istniejących budynków wchodzących w skład 

zasobu mieszkaniowego gminy. W 2020 r. wykonano 4 przyłącza cieplne do budynków komunalnych wielo-

rodzinnych, co jest ważne ze względu na likwidację „kopciuchów” w mieście. Burmistrz poinformował o 

budowie przez ZTBS Sp. z o. o. budynku przy ul. Sienkiewicza o metrażu ponad 760 m² z 15 lokalami miesz-

kalnymi.  

 

Następnie Burmistrz podjął temat rozbudowy infrastruktury w zakresie zieleni miejskiej. Burmistrz poinfor-

mował o kontynuacji realizacji pierwszego etapu projektu polegającego na stworzeniu 8 terenów zielonych w 

mieście dofinansowanego ze środków zewnętrznych. Burmistrz dodał, że w 2020 r. rozpoczęła się renowacja 

Parku Miejskiego, której efekty są już widoczne i park w niedługim czasie zostanie oddany do użytku. Bur-

mistrz wspomniał również o realizacji programu pn. „Miejska Fabryka Czystego Powietrza” polegającego na  

sadzeniu drzew i krzewów w mieście realizując tym samym priorytet oczyszczania powietrza w mieście. Bur-

mistrz poinformował o zagospodarowaniu innych terenów zielonych w mieście m.in. terenu przy Cmentarzu 

wojennym. W obszarze rekreacji w 2020 r. powstała hala namiotowa przy ul. Wioślarskiej mająca za zadanie 

uporządkowanie kwestii sprzętu „wodniaków”. Burmistrz poinformował, że w ramach programu Marszałka 

Województwa pn. „Szatnia na medal” wyremontowano 3 szatnie za kwotę 300 tys. zł. Została zmodernizowana 

wentylacja w obiekcie pływalni „Laguna”. Burmistrz dodał, że powyższa inwestycja, zgodnie z informacjami 

Dyrektora ZCAS, przynosi konkretne oszczędności energetyczne z uwagi na wyższą sprawność instalacji.  

 

Burmistrz przedstawił informacje na temat aktywności obywatelskiej i usprawniania administracji. Burmistrz 

poinformował, że w 2020 r. przekazano z budżetu miasta na wsparcie realizacji 43 różnych projektów przez 

organizacje pozarządowe kwotę ponad 850 tys. zł. Natomiast kluby sportowe otrzymały w oddzielnej puli 

finansowej kwotę ok. 260 tys. zł na realizację 7 projektów. Burmistrz podkreślił trudności w realizacji projek-

tów przez organizacje pozarządowe i kluby sportowe w związku z funkcjonującymi w 2020 r. ograniczeniami 

wynikającymi z pandemii. Burmistrz dodał, że w celu realizacji zaplanowanych zadań aneksowano umowy z 

ich organizatorami, a z realizacji części działań zrezygnowano. Burmistrz poinformował, że w 2020 r. zreali-

zowano 5 zadań w ramach Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym m.in. rozbudowano Disc Golf Park. 

Z przeznaczonej na realizację zadań ze Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego kwoty w wysokości 500 tys. 

zł realnie wykonano 427 tys. zł. Burmistrz pozytywnie ocenił powrót do aktywności w zakresie Złotowskiego 

Budżetu Obywatelskiego po roku przerwy. Burmistrz poinformował o bardzo istotnym działaniu podjętym w 

2020 r. tzn. przygotowywaniu wniosku do Funduszy Norweskich. Burmistrz zwrócił uwagę na skalę i złożo-

ność procesu opracowywania ww. wniosku pod ścisłymi rygorami z dużym wsparciem narzędzi, do których 

dotychczas gmina nie miała dostępu. Burmistrz poinformował, że w zakresie opracowywania tego wniosku w 

konsultacjach wzięło udział kilka tysięcy osób. Burmistrz dodał, że wniosek ten pozwolił na podkreślenie 

różnych problemów miasta, usystematyzowanie sposobów oraz kolejności ich rozwiązania. Burmistrz dodał, 

że szeroka dyskusja z różnymi środowiskami pozwoliła zespołowi opracowującemu wniosek odpowiedzieć 
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na wiele nurtujących pytanie m.in. kiedy i jak daną sprawę zrealizować? Burmistrz poinformował, że miesz-

kańcy mieli okazję wyrazić swoje oczekiwania i złożyli ponad 680 różnych projektów, z których należało 

wybrać te, które zostały skierowane do dofinansowania w ramach wniosku. Burmistrz dodał, że trwa oczeki-

wanie na rozstrzygnięcie w ramach Funduszy Norweskich. W zakresie usprawnień związanych z działaniem 

administracji i w związku z trwającą pandemią, Burmistrz poinformował o przyspieszeniu uruchomienia Elek-

tronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI) w celu możliwości zdalnego wykonywania wielu czynności z 

zakresu administracji samorządowej. Burmistrz dodał, że w 2020 r. zmodernizowano również budynek Urzędu 

Miejskiego w Złotowie.  

 

Następnie Burmistrz przedstawił realizację w 2020 r. drugiego celu strategicznego zawartego w „Kierunkach 

działania Burmistrza Miasta Złotowa na okres kadencji 2018-2023” pn. „Złotów miastem otwartym i bez-

piecznym”, na który składają się działania w zakresie pomocy społecznej, czystego powietrza, komunikacji 

oraz wsparcia osób niesamodzielnych. Burmistrz poinformował, że miasto monitoruje stan powietrza za po-

mocą czujników, które pozwalają zidentyfikować obszary, gdzie występują największe problemy z jakością 

powietrza. Burmistrz dodał, że dysponujemy statystykami w zakresie monitoringu wskaźników, co umożliwia 

podjęcie działań w zakresie poprawy stanu powietrza w mieście poprzez np. finansowe działania pomocowe 

oraz kontrole Straży Miejskiej. Burmistrz zaznaczył, że ww. kontroli przeprowadzono w 2020 r. ponad 70 

zawsze z udzieleniem informacji osobom kontrolowanym o możliwości zmiany dotychczasowego źródła cie-

pła na bardziej ekologiczny system: możliwość przyłączenia do sieci gazowej albo do miejskiej sieci ciepłow-

niczej czy do odnawialnych źródeł energii. Burmistrz dodał, że temu celowi służy miejski program „Czyste 

Ciepło” uzupełniający program rządowy realizowany przez WFOŚiGW pn. „Czyste Powietrze”. Burmistrz 

poinformował, że w wyniku uzyskanych informacji na temat słabego zainteresowania programem rządowym 

ze strony mieszkańców miasta, została podjęta decyzja o podpisaniu porozumienia z Wojewodą w zakresie 

udzielenia pomocy przy wypełnianiu wniosku na dotacje (program „Czyste powietrze”). Burmistrz poinfor-

mował, że od tego momentu wzrosła liczba składanych wniosków, których w 2020 r. złożono łącznie 26. Na-

tomiast w ramach miejskiego programu pn. „Czyste Ciepło” złożono 20 wniosków, całkowita kwota faktycz-

nie poniesionych wydatków wyniosła prawie 32 tys. zł. Burmistrz podkreślił, że należy wykorzystać powyższe 

możliwości w związku ze zbliżaniem się terminu wprowadzenia zakazu korzystania z otwartych palenisk. 

Burmistrz poinformował, że zadaniem programu pn. „Miejska Fabryka Czystego Powietrza” jest komplek-

sowe uświadamianie mieszkańcom działań podejmowanych w zakresie ekologii, w tym o dokonanych nasa-

dzeniach roślinności, drzew i krzewów. Kolejnym działaniem realizującym ww. cel strategiczny jest wspiera-

nie opieki i troska nad seniorami, małymi dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami. Burmistrz poinformo-

wał, że ww. zadanie jest istotnie wypełnianie przez działalność DD „Senior-Wigor”, na którego funkcjonowa-

nie miasto uzyskuje dofinansowanie zewnętrzne. Burmistrz dodał, że cennym wsparciem było uzyskanie do-

finansowania na wsparcie działalności „Klubu Seniora” z Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych. Bur-

mistrz poinformował o mieszkaniu wspomaganym funkcjonującym przy Pl. Kościuszki. Burmistrz dodał, że 

pandemia wpłynęła na ograniczenie działalności ww. podmiotów. Obecnie funkcjonują one w normalnym try-
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bie. W 2020 r. zainstalowano windę w budynku ZDK. Burmistrz podkreślił rolę działalności opiekunek dzie-

cięcych, które miały pod opieką 29 dzieci, kwota miesięcznego dofinansowania z budżetu miasta wynosi po-

nad 190 zł. Burmistrz dodał, że miasto wspiera również niepubliczne żłobki, które objęły opieką 113 dzieci 

(kwota dofinansowania z budżetu miasta wyniosła 468 zł miesięcznie). Burmistrz zwrócił uwagę, że pomoc 

socjalna jest jednym z głównych wydatków w zakresie działalność gminy i MOPS w Złotowie. Burmistrz 

poinformował, że w 2020 r. łączny koszt działalności ośrodka wyniósł ponad 34 mln zł. Burmistrz dodał, że z 

pomocy ośrodka skorzystało 1515 osób, wypłacono ponad 4600 różnego rodzaju świadczeń. Burmistrz przy-

pomniał o działalności noclegowni w mieście. Burmistrz poinformował, że MOPS w Złotowie zajmuje się 

wypłacaniem m.in. dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz wypłacaniem środków z funduszu ali-

mentacyjnego. Komisja zajmująca się konsultacjami dla osób uzależnionych i współuzależnionych udzieliła 

782 konsultacji w 2020 r. Burmistrz docenił również rolę Punktu Interwencji Kryzysowej, w którym miesz-

kańcy mogą skorzystać z nieodpłatnych usług terapeutów, psychologa i prawnika. Punkt w 2020 r. udzielił 

ponad 430 różnych porad. Burmistrz dodał, że dane na temat działalności świetlic socjoterapeutycznych znaj-

dują się w raporcie.     

 

Burmistrz przedstawił realizację w 2020 r. trzeciego celu strategicznego zawartego  w „Kierunkach działania 

Burmistrza Miasta Złotowa na okres kadencji 2018-2023” pn. „Miasto atrakcyjne dla przedsiębiorców”. Bur-

mistrz stwierdził, że w zakresie tego celu należy mówić o dwóch zagadnieniach tzn. o miejskich terenach 

inwestycyjnych, które od lat nie były realizowane i urbanizowane oraz o sprawnej obsłudze inwestora. Bur-

mistrz poinformował, że powołał opiekuna inwestora do bezpośredniego kontaktu oraz pomocy w załatwianiu 

spraw pomiędzy wydziałami. Burmistrz dodał, że powyższe rozwiązanie się sprawdza oraz nastąpił wzrost 

zainteresowania miejskimi terenami inwestycyjnymi, które zaczęły być równiez uzbrajane. Burmistrz poinfor-

mował, że do tej pory zostało złożonych 13 zapytań różnego rodzaju dot. miejskich terenów inwestycyjnych. 

Burmistrz poinformował, że obecnie ten teren inwestycyjny został uzbrojony, wykonano przyłącze energe-

tyczne oraz zlikwidowano napowietrzną linię elektryczną stanowiącą duże ograniczenie na tym terenie. Bur-

mistrz dodał, że rozpoczęto promowanie tego terenu w różnego rodzajach portalach internetowych. Burmistrz 

poinformował o współpracy ze Słupską Stefą Inwestycyjną, w skład której wchodzi Złotów, w ramach której 

zorganizowano śniadanie biznesowe, w którym uczestniczyło ponad 30 przedsiębiorców z terenu powiatu zło-

towskiego zainteresowanych uzyskaniem informacji w zakresie otrzymania pomocy w związku z funkcjonu-

jącą ww. strefą. Burmistrz odniósł się do podjętej w 2020 r. uchwały dot. udzielenia pomocy przedsiębiorcom 

w zakresie zwolnienia z podatku nieruchomości w związku z trwającą pandemią i dodał, że w skali kraju 

wówczas tego rodzaju pomocy udzieliło ok. 5% samorządów. Burmistrz stwierdził, że ww. działanie zostało 

docenione pomimo, że efekty nie są duże. Kwota udzielonej pomocy grupom przedsiębiorców w celu poprawy 

ich płynności finansowej w związku z trwającą pandemią wyniosła ponad 76 tys. zł. Natomiast kwota wyni-

kająca ze zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis wyniosła 

prawie 60 tys. zł.  
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Burmistrz przedstawił realizację czwartego celu strategicznego zawartego w „Kierunkach działania Burmi-

strza Miasta Złotowa na okres kadencji 2018-2023” pn. „Złotów miastem atrakcyjnym dla turystów”. Bur-

mistrz dodał, że ww. cel będzie miał coraz większe znaczenie w rozwoju miasta m.in. w zakresie wsparcia 

aktywności przedsiębiorców w obszarze turystyki, tworzenia „koła zamachowego” wokół tego obszaru. Bur-

mistrz poinformował, że w procesie opracowywania wniosku do Funduszy Norweskich podkreślono rolę czy-

telnej i bogatej oferty turystycznej. Zdaniem Burmistrza należy podejmować działania w kierunku stworzenia 

dla miasta i regionu zidentyfikowanej i dobrze wypromowanej na zewnątrz oferty turystycznej. Burmistrz 

dodał, że do wykreowania takiej oferty jest konieczna baza turystyczna. Burmistrz poinformował o utworzeniu 

i funkcjonowaniu w Złotowie punktu informacji turystycznej oraz o wydawaniu różnego rodzaju opracowań 

informacyjnych w tym zakresie. Burmistrz poinformował, że Złotów wziął udział w 2020 r. w „Pikniku Tury-

stycznym” zorganizowanym przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Muzeum Ziemi Złotowskiej otrzy-

mało nagrodę „Izabella” za „Wzory haftu krajeńskiego”. Powstał również nowy quest pn. „Wędrówka z jele-

niem przez Złotowa dzieje” jako formy zwiedzania miasta.       

                                     

Burmistrz przedstawił realizację piątego celu strategicznego zawartego  w „Kierunkach działania Burmistrza 

Miasta Złotowa na okres kadencji 2018-2023” pn. „Atrakcyjna oferta kulturalna i edukacyjna”. Burmistrz 

podkreślił, że w zakresie oferty edukacyjnej rolą samorządu jest dobrze wyposażyć przedszkola i szkoły, aby 

przekładało się to na wyniki nauczania. Burmistrz stwierdził, że w ramach oferty kulturalnej dużym proble-

mem wymagającym poprawy jest sprawne przekazywanie informacji na temat działań kulturalnych. Burmistrz 

poinformował o przekazaniu w 2020 r. dużych środków na remont przedszkola. Została opracowana doku-

mentacja na remont instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Publicznym nr 2, natomiast w Przed-

szkolu Publicznym nr 1 wykonano remont pokrycia dachowego. Burmistrz poinformował, że dzięki progra-

mowi pn. „Zdalna szkoła” zostały pozyskane środki zewnętrzne na zakup dla uczniów laptopów do nauki 

zdalnej, za kwotę ponad 180 tys. zł sfinansowano zakup ok. 200 laptopów. Burmistrz dodał, że w szkołach w 

2020 r. wprowadzono 9 innowacji. W 2020 r. przyznano ponad 180 stypendiów dla wyróżniających się 

uczniów. Burmistrz poinformował, że przekazano również 100 tys. zł na funkcjonowanie uczniowskich klu-

bów sportowych. W zakresie realizacji oferty kulturalnej Burmistrz poinformował o rozpoczęciu procesu mo-

dernizacji kaplicy przy cmentarzu przy ul. Staszica. Obiekt ten będzie realizował zadania kulturalne i znajdzie 

się pod opieką Muzeum Ziemi Złotowskiej. Burmistrz dodał, iż ww. zadanie zostało dofinansowane ze środ-

ków zewnętrznych. Burmistrz podkreślił, że rok 2020 był rokiem jubileuszu 650-lecia miasta Złotowa. Bur-

mistrz przedstawił pracę komitetu ds. obchodów tego jubileuszu m.in. w zakresie wydania publikacji jubileu-

szowych.  

 

Burmistrz przedstawił informacje na temat wysokości pozyskanych przez miasto w 2020 r. środków ze-

wnętrznych. Burmistrz poinformował, że miasto złożyło łącznie 17 aplikacji, w wyniku których uzyskano 

kwotę prawie 9 mln zł. Burmistrz podkreślił, że jest to rekordowa kwota. Burmistrz poinformował, że miasto 

aplikuje do Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Funduszy Norweskich i EOG 2014-2021. 

Burmistrz dodał, że wniosek ten był przygotowywany przez prawie 9 miesięcy i opiewa na kwotę ponad 33 
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mln zł. Wniosek ten nadal znajduje się w ocenie. Burmistrz poinformował, że zasadą przyjmowania zadań do 

budżetu jest zbadanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację. Burmistrz zaznaczył, 

że tego rodzaju działanie daje pozytywny efekt w postaci stabilności finansowej gminy.  

 

Następnie Burmistrz przedstawił wykres obrazujący pozycję konkurencyjną Złotowa w grupie 100 miast 

(ośrodków wielofunkcyjnych). Burmistrz wytłumaczył, iż wykres został zaprezentowany już w ub. roku i jest 

jednym z narzędzi zastosowanych w ramach opracowywania wniosku do Funduszy Norweskich, którymi w 

swoich analizach posługuje się również Związek Miast Polskich. Burmistrz dodał, że wykres ten przedstawia 

dynamikę rozwoju miasta. Burmistrz poinformował, że Złotów znajduje się w czołówce, potencjał rozwoju 

miasta jest wzrostowy i dynamiczny.   

 

Burmistrz poinformował, że miasto jest poddawane różnym ocenom w ramach różnego rodzaju rankingów i 

konkursów. Burmistrz podkreślił, że nie bierze udziału w płatnych rankingach i konkursach. W rankingu fi-

nansowym samorządu terytorialnego w Polsce, Złotów znalazł się na 47 miejscu na 235 gmin. Burmistrz 

przedstawił wskaźniki na podstawie których oceniane były gminy w ww. rankingu m.in. udział wydatków 

inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i po-

chodne wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem. Miasto w 2020 r. otrzymało również 

nagrodę Marszałka Województwa za realizowane w mieście działania proekologiczne i prokulturowe. Bur-

mistrz poinformował o zajęciu przez Złotów 6 miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, w którym gminy są oceniane na podstawie danych GUS. Burmistrz podkreślił o 

dodatnim saldzie migracji, co znajduje potwierdzenie w danych ewidencyjnych. Wskaźnik bezrobocia w mie-

ście jest również ujemny, według danych GUS na 1000 osób w Złotowie pracuje ponad 740 osób. Burmistrz 

dodał, że analizując wskaźniki gmin znajdujących się w ww. rankingu należy pracować nad zwiększeniem 

wskaźnika dot. przedsiębiorczości. Burmistrz stwierdził, że wzrost tego wskaźnika wiąże z promocją działań 

przedsiębiorców, zainteresowaniem terenami inwestycyjnymi oraz przyjętą marką „Złotów. Wielkopolskie 

Zdroje” kładącą nacisk na usługi związane ze zdrowiem i branżą beauty. Burmistrz poinformował, że jeden z 

terenów zielonych tj. Park Słoneczny (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Promykowej - ogrody te-

matyczne) otrzymał I nagrodę w konkursie na „Najlepiej Zagospodarowywaną Przestrzeń Publiczną w Wiel-

kopolsce”.  

 

Burmistrz stwierdził, że zaprezentowany raport jest „konsystencją” działań zrealizowanych w Gminie Miasto 

Złotów w 2020 r. Zdaniem Burmistrza rok 2020 nie został zmarnowany. Burmistrz podkreślił wyjątkowość 

tego roku w związku z trwającą pandemią. Zdaniem Burmistrza sytuacja gminy jest obecnie stabilna cyt. 

„pewnie stoimy na nogach” w związku z czym zostały zaproponowane zmiany w budżecie, ponieważ należy 

odważniej podejść do wielu spraw. Burmistrz dodał, że jeszcze oczekujemy na rozstrzygnięcie części spraw 

m.in. Funduszy Norweskich. Burmistrz zaprosił radnych do dyskusji nad przedstawionym „Raportem o stanie 

Gminy Miasto Złotów za 2020 rok”.  
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Przewodniczący rozpoczął debatę nad „Raportem o stanie Gminy Miasto Złotów za 2020 rok” i poinformował, 

że do udziału w debacie zgłosili się mieszkańcy: Sylwester Borysiuk i Mariusz Leszczyński reprezentujący 

Złotowskie Towarzystwo Tenisowe (dalej „ZTT”). Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawie ww. raportu.  

 

Radny Roman Głyżewski poinformował, że raport o stanie gminy jest podsumowaniem działalności organu 

wykonawczego gminy. Radny przypomniał, że ustawodawca w 2018 r. wprowadził trzy istotne zmiany w 

zakresie samorządów m.in. dot. wydłużenia kadencji organów gminy pochodzących z wyborów bezpośrednich 

do 5 lat oraz instytucję raportu o stanie gminy. Radny dodał, że raport obecnie przedstawiony przez Burmistrza 

jest już trzecim tego rodzaju opracowaniem. Radny stwierdził, że w swoim wystąpieniu Burmistrz przedstawił 

skrót tego raportu, dokumentu dość obszernego liczącego 70 stron. Radny poinformował, że ustawodawca 

określił tylko cztery punkty składające się na treść raportu. Radny dodał, że część raportów o stanie innych 

gmin jest obszerniejsza, a część bardziej skrótowa. W ocenie radnego informacje przedstawione przez Burmi-

strza w jego wypowiedzi zawierały podstawowe elementy składające się na raport. Radny poinformował, że 

ocena merytoryczna działalności Burmistrza może dot. całokształtu podejmowanych przez niego działań, a nie 

tylko realizacji wykonania budżetu, jak to jest w przypadku udzielenia absolutorium. Radny zwrócił uwagę, 

że spektrum oceny działalności organu wykonawczego w przypadku raportu o stanie gminy jest szersze aniżeli 

kwestie budżetowe, spektrum to obejmuje pozostałe sprawy znajdujące się w gestii Burmistrza m.in. pracow-

nicy Urzędu, jednostki budżetowe, współpraca z radą gminy. Udzielenie wotum zaufania należy wyłącznie do 

kompetencji rady gminy. Radny dodał, że ustawodawca przyznał prawo udziału w debacie również mieszkań-

com gminy przy spełnieniu pewnych formalnych warunków. Radny wyraził zadowolenie, że w obecnej deba-

cie wezmą udział mieszkańcy Złotowa. Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania nie jest prawem miej-

scowym i nie jest publikowana w urzędowym dzienniku wojewódzkim. Nieudzielenie przez radę gminy wo-

tum zaufania organowi wykonawczemu przez dwa kolejne lata jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o 

przeprowadzenie referendum w sprawie jego odwołania. Radny dodał, że rada gminy może podjąć stosowną 

uchwałę w tym zakresie. Radny podkreślił, że przez trzy lata funkcjonowania tej instytucji tj. wotum zaufania 

dla organu wykonawczego, z możliwości jego odwołania w skali kraju skorzystało tylko kilka jednostek.  

 

Następnie radny Roman Głyżewski przedstawił swoje uwagi do przedłożonego „Raportu o stanie Gminy 

Miasto Złotów za rok 2020”. Radny wyraził nadzieję na wzrost budżetu miasta do kwoty ponad 100 mln zł, 

co jego zdaniem stanie się za 1-2 miesiące oraz na wzrost liczby ludności Złotowa powyżej 20 tys. Radny 

poinformował, że prowadzona przez Gminę Miasto Złotów racjonalna i oszczędna gospodarka finansowa po-

zwoliła na zrealizowanie nadwyżki budżetowej zamiast planowanego deficytu. Radny stwierdził, że polityka 

w zakresie finansów jest prowadzona bardzo zachowawczo. Zdaniem radnego można bardziej ryzykować. 

Radny dodał, że w przypadku nieotrzymania dofinansowania w ramach Funduszy Norweskich w 2022 r. zaj-

dzie konieczność wydatkowania większej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych. Radny zwrócił uwagę 

na trwający od kilkunastu lat wzrost dochodów gminy z tytułu dotacji z budżetu państwa w związku z przeka-

zaniem części zadań państwowych do realizacji przez samorząd. Radny dodał, że ww. dochody wzrosły w 

ciągu ostatnich 9 lat o 202,6%, z 45,6 mln zł do 92,4 mln zł, tendencja wzrostowa. Radny stwierdził, że duża 
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część tych środków z budżetu państwa dot. świadczenia 500 plus. Radny dodał, że ww. środki są „znaczone” 

i samorządy są zobowiązane do wydania tych środków zgodnie z ich przeznaczeniem. Radny poinformował, 

że w 2020 r. pozyskano stosunkowo dużą kwotę środków zewnętrznych, zarówno krajowych jak i europejskich. 

Radny podał kwotę z własnych wyliczeń, która wynosi 3,3 mln zł. Radny wyjasnił, że kwota 3,3 mln zł została 

faktycznie w 2020 r. wydatkowana, w ramach tej kwoty wysokość środków z budżetu państwa wynosi 2,7 mln 

zł. Radny poinformował, że wydatki bieżące od kilku lat kształtują się podobnie: największe to pomoc spo-

łeczna i pomoc rodzinie na poziomie 44,4% wydatków ogółem. Radny dodał, że 2020 r. nastąpił wzrost ww. 

wydatków o 20,6%. Oświata i wychowanie, edukacja i opieka wychowawcza wynoszą 34,6% wydatków ogó-

łem. W ocenie radnego aktualny stan finansów gminy w skali kraju jest w coraz większym zakresie niebez-

piecznie  uzależniony od zmiennej polityki państwa. W 2021 r. zostaną wprowadzone nowe ustawy okołofi-

nansowe m.in. plan odbudowy, nowy polski ład. Zdaniem radnego zagrożenie w zakresie kurczenia się docho-

dów samorządów oraz większego uzależnienia budżetów samorządów od budżetu państwa jest stosunkowo 

duże. Radny negatywnie odniósł się do ww. zjawiska. Radny podkreślił, że „Raport o stanie Gminy Miasto 

Złotów za rok 2020” jest opracowany prawidłowo, bez błędów. Radny poinformował, że w diagramie na s. 23 

dot. stanu własnościowego mieszkaniowego zasobu gminy wynika, że 100% należy do gminy, tymczasem z 

diagramu wynikają inne wartości. Zdaniem radnego w treści raportu dot. budżetu obywatelskiego na s. 32 

należałoby dodać zapis, iż nastąpi kontynuacja budżetu obywatelskiego po rocznej przerwie w wysokości 300 

tys. zł w 2022 r. Radny podziękował pracownikom Urzędu wykonania pracy w związku z aplikowaniem o 

zewnętrzne środki finansowe w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w Programie 

Rozwoju Lokalnego na kwotę 33,4 mln zł. Następnie radny przedstawił inne uwagi dot. raportu. Zdaniem 

radnego raport za obecny rok powinien zostać przygotowany przez zespół roboczy powołany przez Burmistrza 

a nie zlecony do opracowania firmie zewnętrznej, co generuje koszty ok. 8 tys. zł. W opinii radnego potencjał 

zasobów kadrowych Urzędu jest na tyle mocny, aby opracować raport we własnym zakresie. Radny stwierdził, 

że nie posiada większych uwag do raportu. Zdaniem radnego w raporcie zawarto pozytywy, natomiast nega-

tywy stanowią kwestie poboczne. Następnie radny przedstawił kwestie do uregulowania w następnej edycji 

raportu. Radny zaproponował podanie pełnych nazw skrótów zawartych w opracowaniu. Radny podkreślił, że 

opracowanym raporcie brak merytorycznego podsumowania i przedstawienia uwag dot. mocnych i słabych 

stron Gminy Miasto Złotów oraz informacji na temat ogólnych zamierzeń na rok 2021.  

 

W ocenie radnego Romana Głyżewskiego kondycja finansowa gminy jest bardzo dobra, zadania są wykony-

wane w sposób poprawny. Radny wyraził zaniepokojenie bezpośrednią współpracą Burmistrza z Radą Miejską. 

Zdaniem radnego cyt. „pewne sprawy nie są do końca załatwiane”. Radny stwierdził, że obowiązkiem Burmi-

strza w zakresie wprowadzania nowych spraw i zagadnień jest znalezienie innych form współpracy. W ocenie 

radnego, wspólna praca pozwoli na pozytywne załatwienie nowych spraw. Radny odniósł się do sprawy kwoty 

5 mln zł przeznaczonych w 2020 r. z budżetu miasta na dofinansowanie projektu realizowanego przez MZWiK 

Sp. z o. o. w Złotowie. Radny dodał, że Rada ustaliła z Burmistrzem, iż w ciągu 4 lat budżet gminy dofinan-

sowuje ww. projekt kwotą 16 mln zł. Zdaniem radnego w powyższej sprawie zabrakło rozmów Burmistrza z 

Radą na posiedzeniu komisji i na sesji Rady. Radny stwierdził, że część radnych wraz z nim nie zauważyła 



Protokół Nr XXXII.2021 z XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21 czerwca 2021 r. 
 

13 

 

propozycji tych zmian w materiałach sesyjnych, projekty te zostały przegłosowane i zaczął się spór wokół tej 

sprawy trwający 4 miesiące. Radny poinformował, że odbyło się klika spotkań w sprawie wypracowania pro-

jektu budżetu, podczas których nie wypracowano kompromisu. Radny dodał, że jako Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej dysponuje materiałami z zakresu przeprowadzonej kontroli w MZWiK Sp. o. o. w Złotowie. Radny 

odniósł się do zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu MZWiK Sp. o. o. w Złotowie. Zdaniem radnego, istnieją 

wątpliwości w powyższej sprawie, ponieważ poprzednie kierownictwo aplikowało i pozyskało środki oraz 

realizowało ww. projekt a tymczasem cyt. „wyszedł w tym wszystkim kwas bardzo brzydki”. Radny zwrócił 

się z prośbą do Burmistrza o przedstawienie tempa zaawansowania prac w projekcie realizowanym przez 

MZWiK Sp. o. o. w Złotowie. Radny dodał, że z jego obserwacji wynika, że prace te są realizowane opornie. 

Radny zadał pytanie, czy prace w ww. projekcie zostaną zakończone w roku bieżącym? Radny odniósł się do 

procesu uchwalania budżetu na rok 2021. Radny stwierdził, że w zakresie ww. procesu doszło do „próby sił”. 

Zdaniem radnego w Radzie jest grupa 10 radnych i Burmistrz powinien był wypracować wspólne zdanie, a 

nie przeciągać sprawę do lutego i marca 2021 r. Radny dodał, że w wyniku ww. procesu stracono czas, energię, 

siły i zdrowie. W ocenie radnego współpraca w ramach partnerstwa pomiędzy władzą wykonawczą tj. Burmi-

strzem a władzą uchwałodawczą tj. Radą Miejską powinna być w miarę kompatybilna i spójna. Następnie 

radny przytoczył myśl obrazującą jego zdaniem stan stosunków pomiędzy Burmistrzem a Radą cyt. „Podsta-

wowym zadaniem burmistrza w przypadku braku poparcia przez większość składu rady jest ciągła, systema-

tyczna praca w zakresie przekonania do siebie większości rady. Brak tej umiejętności powoduje coraz większe 

konflikty pomiędzy tymi organami.”.  

 

Radny Henryk Golla w imieniu Klubu radnych „Zadbajmy o Złotów”, z upoważnienia Przewodniczącej 

klubu radnej Marioli Wegner, odczytał opinię do „Raportu o stanie Gminy Miasto Złotów za rok 2020” i opinię 

odnośnie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Złotowa:     

„Od kilku lat Rada oprócz rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu i uchwały w sprawie absoluto-

rium rozpatruje też raport o stanie gminy i uchwałę o wotum zaufania dla Burmistrza. Ustawa bardzo ogólnie 

precyzuje, co powinien zawierać raport, a nie odnosi się prawie wcale do jego formy. Stąd można uznać, że 

raport powinien odnosić się głównie do zadań własnych gminy, w obiektywny sposób opisywać aktualny stan, 

nie zawierać ocen i opinii, bo wtedy staje się swego rodzaju laurką organu wykonawczego. Co do oczekiwanej 

formy, to powinien odnosić się do roku poprzedzającego jego rozpatrywanie, być dokumentem zwięzłym i 

czytelnym również dla osób, które na co dzień nie interesują się samorządem. Ponadto powinien zawierać i 

opisywać podejmowane działania i decyzje Burmistrza, które powodowały rzeczywiste skutki i pokazane 

efekty lub błędy i zaniechania, które spowodowały skutki niepożądane. Jeżeli raport nie spełnia tych podsta-

wowych kryteriów, to trudno o obiektywną i rzetelną ocenę całokształtu pracy Burmistrza, a tym samym uza-

sadnioną decyzję w kwestii wotum zaufania. 

W naszej ocenie raport w wielu miejscach nie spełnia wymienionych kryteriów. Jeżeli chodzi o jego formę, to 

nie uwzględnia zgłaszanego w latach poprzednich postulatu jego mniejszej objętości oraz innego rozłożenia 

akcentów. Nadal zbyt wiele uwagi poświęca się sprawom budżetu i finansom, tak jakby Burmistrz miałby na 

to decydujący wpływ i jego wyłączną zasługą były uzyskane efekty. Podobnie sytuacja wygląda w innych 
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działach raportu jak chociażby w oświacie, współpracy z organizacjami pożytku publicznego, czy promocji 

miasta. Zupełny brak natomiast jest opisu współdziałania Burmistrza z Radą, wydawanych decyzji admini-

stracyjnych, odwołań od nich, prowadzonych postępowań sądowych oraz efektów z poniesionych wydatków, 

w tym również inwestycyjnych. 

Jeżeli chodzi o stronę merytoryczną, to w naszej ocenie przy uchwalaniu budżetu na rok 2020 doszło do nie-

spotykanych gdzie indziej sporów i braku ze strony Burmistrza jakiejkolwiek współpracy z Radą. Jak wszyscy 

pamiętamy w wyniku zwykłej pomyłki, co do zgodności dochodów i wydatków bieżących, RIO wskazała to 

uchybienie nakazując doprowadzić do zgodności z prawem. 

Wybieg prawny przy udziale i pomocy byłego Przewodniczącego Rady, który zgodził się na przełożenie sesji 

styczniowej i zamiast rozpatrzenia tylko zastrzeżeń RIO do budżetu, połączył ten temat ze zmianami w budże-

cie. Spowodowało to zniecierpliwienie części radnych, którzy byli ponadto poddawani publicznej presji i dla 

tak zwanego świętego spokoju zmieniło zdanie głosując inaczej. Oceniając z perspektywy minionego roku 

okazuje się, że zadania które zostały przyjęte, a były kontrowersyjne jak np. remont Domu Polskiego, budowa 

sieci energetycznej na terenie Blękwitu, czy ścieżki rowerowej do Blękwitu nie spełniły oczekiwanych efektów, 

a wyśmiewana inicjatywa zamontowania ekranu na domu pogrzebowym rychło za zrządzeniem losu byłaby 

bardzo potrzebna. Burmistrz wykorzystując swoją przewagę instytucjonalną dopuszczał się dezinformacji ma-

nipulując faktami, co miało również wpływ na zachowanie radnych. Podobne zachowanie miało miejsce przy 

uchwalaniu budżetu na rok 2021 z tym, że w ostatecznym rozrachunku nie mając wyjścia musiał przygotować 

projekt zgodny z wnioskami Rady, ponieważ groziło to odpowiednimi konsekwencjami. Jeżeli chodzi o wy-

konanie budżetu za rok 2020, to Rada w większości  przypadków uchwalała proponowane zmiany. Nie po-

trzebnie jednak zaciągnęła kredyt na pokrycie deficytu, ponieważ znane były już wtedy ponadplanowe do-

chody i nie było podstaw do wykonania w pełni wydatków, co potwierdza uzyskana za ubiegły rok nadwyżka 

budżetowa. Przypomnieć również należy niespodziewaną i bez uzasadnienia zmianę w WPF w finansowaniu 

projektu modernizacji oczyszczali i sieci wodno-kanalizacyjnych. W przekonaniu większości radnych był to 

celowy zabieg, aby przez brak pełnej dociekliwości radnych i przez ich przeoczenie zmienić wcześniejsze 

ustalenia. Spowodowało to  długotrwały konflikt przy uchwalaniu budżetu na rok 2021, a aroganckie postę-

powanie Burmistrza nie przychodzenia na posiedzenia komisji tylko ten konflikt eskalowało. 

Krytycznie ocenić należy, także obchody 650-lecia miasta. Przygotowany program i sama koncepcja obcho-

dów była daleka od rangi tego wydarzenia i oczekiwań mieszkańców, a także osób zainteresowanych naszym 

miastem. Nie wykorzystano doskonałej okazji do integracji wspólnoty samorządowej i popularyzacji historii 

miasta, a zamieszanie związane z monografią miasta, kompletny brak profesjonalnego podejścia do przygoto-

wania tego wydawnictwa kompromituje Burmistrza. Jak na ironię losu wyprodukowano za to film wychwala-

jący obchody, co jest zupełnie sprzeczne z odczuciami złotowian. Nie można tej porażki tłumaczyć pandemią, 

ponieważ niektórzy z nas proponowali przełożyć termin obchodów po pandemii.  

Burmistrz odmówił też współdziałania z Komisją doraźną w sprawie przygotowania uchwały  o procedurze 

uchwalania budżetu i nadawania nazw ulicom i placom. Zamiast tego zaproponował nazwy dla przyszłych 

parków i zmiany nazw już istniejących, co w większości Rada odrzuciła i jak zwykle oskarżał radnych, że 

przecież nazwy te są zgodne z wolą mieszkańców, bo przeprowadzono konsultacje. Można wymieniać bez 
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końca prowokujące działania Burmistrza, które nie maja nic wspólnego z obowiązkiem działania na rzecz 

dobra wspólnego. 

 

Przypomnieć jeszcze należy o wręcz siłowym wymuszeniu na radnych podjęcia uchwały w sprawie zmiany 

zarządzania cmentarzem komunalnym, czy uchwały w sprawie ustanowienia medalu Zasłużony dla Złotowa. 

Nota bene bez zgody Rady zamówił odpowiednie materiały, co w naszej ocenie było przekroczeniem upraw-

nień w wydatkowaniu środków publicznych. Burmistrz wbrew licznym opiniom  mieszkańców forsował rea-

lizację niektórych zamierzeń, co spotykało się z krytyką i składaniem skarg do Komisji skarg i petycji. Można 

przytaczać więcej negatywnych przykładów, o których wszyscy wiemy, ale tylko te wymienione nie pozwalają 

nam głosować za udzieleniem wotum zaufania.”.                           

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi Burmistrza na temat „Raportu o stanie Gminy 

Miasto Złotów za rok 2020”. Radny zadał pytanie, czy Burmistrz mówiąc o komunikacji miał na myśli, że w 

mieście będą jeździć te „obiecane” autobusy? Radny dodał, że w mieście były już rozwieszone rozkłady jazdy, 

podane ceny biletów, odbyła się promocja i kampania Burmistrza w tej sprawie w telewizji. Radny odniósł się 

również do stanu i remontów nawierzchni dróg w mieście w związku z ww. zagadnieniem komunikacji i zadał 

pytanie, czy Burmistrzowi w jego wypowiedzi chodziło o dokonywanie napraw nawierzchni dróg? Drugim 

zagadnieniem podniesionym przez radnego była sprawa terenów inwestycyjnych. Radny przypomniał, że pod-

czas jednej z poprzednich sesji rozmawiał na ten temat z Zastępcą Burmistrza. Radny poinformował, że z 

informacji przez niego posiadanych wynika, że był inwestor mocno zainteresowany terenami inwestycyjnymi 

w Złotowie tzn. firma „Zbyszko”. Radny dodał, że po rozmowie w tej sprawie radnego z Zastępca Burmistrza 

uzyskał informację, że ww. firma nie była niby zainteresowana lokalizacją inwestycji w Złotowie ze względu 

m.in. na brak chętnych do pracy oraz z uwagi na niewłaściwy teren pod inwestycję firmy. Radny poinformował, 

że posiada wiedzę w zakresie powyższej sprawy w innej wersji z innego źródła. Radny poinformował, że 

przedstawiciel ww. firmy przekazał radnemu informację, że zanim firma przystępuje do rozmów z władzami 

miasta, najpierw następuje rozpoznanie terenu i sytuacji związanej z zatrudnieniem pracowników. Radny przy-

znał, że z ww. informacji wynika, że ze strony władz miasta nie było chęci podjęcia rozmów. Radny dodał, że 

firma przeniosła się do Piły i zakład nie został zlokalizowany przy drodze krajowej tylko na uboczu, tym 

samym umiejscowienie przy drodze krajowej nie jest elementem zasadniczym. Trzecim tematem podniesio-

nym przez radnego była sprawa udzielenia pomocy przedsiębiorcom w celu zwiększenia zatrudnienia. Radny 

wyraził zdziwienie tą informacją i dodał, że osobiście zna kilku przedsiębiorców, którzy chcą powiększyć 

swoją działalność, zatrudnić nowych pracowników i tym samym zwiększyć wpływy do budżetu miasta ale 

Burmistrz utrudnia im wykonanie tych zamierzeń nie udzielając im zgody np. z uwagi na trawnik, o który 

miasto nie dba albo z uwagi na możliwość zasłonienia mieszkańcom krajobrazu. W ocenie radnego ww. 

sprawy świadczą o absurdzie z uwagi na różnice pomiędzy rzeczywistością a zapisami w dokumentach cyt. 

„Pan zawsze wszystko robi na kartce”. Zdaniem radnego to nie jest właściwa droga.   
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Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że odebrał wypowiedź Burmistrza cyt. „ble ble ble, jaki ja jestem 

fajny i tyle”. Radny dodał, że Burmistrz w swojej wypowiedzi wspomniał o programach, o zatrudnieniu pra-

cowników do obsługi przedsiębiorców, o uruchomieniu terenu na Blękwicie. Radny podkreślił, że od 7 lat nie 

widzi efektów tych działań, tylko o inwestowaniu i oczekiwaniu rezultatów w przyszłości. Radny nawiązał do 

przekładania w czasie rozstrzygnięcia aplikacji w ramach Funduszy Norweskich i dodał, że pewnie miasto nie 

otrzyma tego dofinansowania. Radny nawiązał do poprzednich wypowiedzi radnych: Romana Głyżewskiego, 

Henryka Golli i Krzysztofa Koronkiewicza na temat współpracy cyt. „Woda, która jest najlepszą wodą w Pol-

sce. Pani Prezes, która doprowadziła do tego, że ta woda jest taka wspaniała, gdzie jest? Mam pytanie, gdzie 

Pani Prezes jest? Gdzie jest Pan Wilowski? Jak ktoś jest nieposłuszny, to leci”. Radny dodał, że tutaj są właśnie 

takie zasady. Radny zadał pytanie, czy w dniu 24 maja 2021 r. były karty oceny kandydatów na stanowisko 

Prezesa MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie? Radny skierował ww. pytanie do członków Rady Nadzorczej spółki: 

Zastępcy Burmistrza, Pani Skarbnik i radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Złotowie. Radny stwierdził, że 

nie pamięta takiej sytuacji, w której radni byli zastraszani. Radny wyjaśnił, że chodzi mu o sprawy sądowe, w 

których radni są oskarżonymi lub świadkami. Radny dodał, że jego zdaniem Burmistrz nie powinien się anga-

żować w ww. sprawy, ponieważ nie są to sprawy miasta. Radny przytoczył przykłady jak sprawa Pana Pufala, 

czy pismo do Pani radnej, że będzie miała sprawę sądową, ponieważ kogoś obraziła. W ocenie radnego nie 

powinno być tego rodzaju spraw, nie tak funkcjonuje samorząd, nie można w ten sposób wywierać presji. 

Radny zadał pytanie radnemu Łukaszowi Piosikowi, czy nadal uważa, że telebim na cmentarzu jest niepo-

trzebny? Radny zadał pytanie, czy jest prawdą, że Przewodniczący ma również sprawę sądową, czy jest jakieś 

utrudnianie pracy? Zdaniem radnego jedynym zadaniem, które udało się zrealizować w 2020 r. była moderni-

zacja ul. Polnej. Radny podkreślił trudny charakter tego zadania. Radny podziękował za jego realizację, po-

nieważ ulica ta znajduje się w jego okręgu wyborczym i dodał, że realizacja tego zadania jest wspólną zasługą. 

Radny poinformował o swoim negatywnym stosunku do zadania terenów zielonych z uwagi na wydanie na 

ich realizację dużych środków, a obecnie tereny te są zaniedbane. Zdaniem radnego, środki te mogły zostać 

skonsumowane w inny sposób. Radny stwierdził, że taki stan relacji pomiędzy Burmistrzem a Radą trwa już 

7 lat i Burmistrz nie wyciągnął z tego żadnych wniosków. Radny zaznaczył, że radni nie są „święci”. Radny 

dodał, że coraz więcej mieszkańców i pracowników podległych Burmistrzowi traci do niego zaufanie i zazna-

czył, że nie wskazuje konkretnych pracowników znajdujących się na sali sesyjnej. Radny stwierdził, że zna 

przykłady potwierdzające powyższe twierdzenie. Radny wyraził nadzieję na powrót dobrych relacji pomiędzy 

radnymi a Burmistrzem. Radny nawiązał do ogłoszonego konkursu na Kierownika MZGL w Złotowie i wy-

raził nadzieję, że dotychczasowy Kierownik, Pan Jarosław Bobek, pozostanie na tym stanowisku.  

 

Przewodniczący oddał głos Panu Mariuszowi Leszczyńskiemu, przedstawicielowi ZTT.  

Pan Mariusz Leszczyński przytoczył hasło zamieszczone na miejskim fanpage`u cyt. „Powiedz nam, jak 

lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców?” znajdujące się pod informacją o organizowanej debacie nad „Ra-

portem o stanie Gminy Miasto Złotów za rok 2020”. Pan Leszczyński poinformował, że ZTT potraktowało 

powyższe hasło jako zaproszenie do dyskusji. Pan Leszczyński podkreślił, że podczas debaty reprezentuje 

ZTT i osoby, które nie są jego członkami ale grają w tenisa. Pan Leszczyński dodał, że przedstawiciele ZTT 
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w takim gronie tzn. jednocześnie z Burmistrzem i radnymi Rady Miejskiej, nie mieli okazji się spotkać. Pan 

Leszczyński poinformował, że chciałbym porozmawiać o współpracy, o pasji, o jednym z celów strategicznych 

jakim jest aktywność, wygodne życie na przykładzie kortów tenisowych, o które ZTT od 2 lat walczy i roz-

mawia. Pan Leszczyński poinformował, że 2 lata temu miała miejsce wizja lokalna z udziałem Burmistrza na 

krytych kortach w Poznaniu. Pan Leszczyński dodał, że ww. wizja odbyła się w celu zapoznania się z funk-

cjonowaniem i zarządzaniem tego typu obiektem. Wizja lokalna miała być początkiem dyskusji na temat po-

trzeby budowy krytych kortów tenisowych w Złotowie, ponieważ dotychczasowy obiekt jest wykorzystywany 

przez tenisistów bardzo rzadko tj. w okresie 2-2,5 miesiąca w roku pomiędzy sezonem letnim a przygotowa-

niem w tym obiekcie sztucznego lodowiska. Pan Leszczyński poinformował, że po wizji odbyły się 2 spotkania 

robocze z Burmistrzem w tej sprawie, w których uczestniczyło wiele osób m.in. Pan Sylwester Borysiuk, Pan 

Wojciech Buczek, projektant Pan Zbigniew Pająk, Pan Seweryn Urban, Pan Tadeusz Drobczyński, Pan Tomasz 

Komorowski z ramienia MLKS „Sparta” Złotów. Konkluzją tych spotkań były ustalenia, że ZTT przygotuje 

program użytkowy tego obiektu, a Burmistrz wprowadzi wydatek w budżecie na 2020 r., który pokryłby opra-

cowanie dokumentacji technicznej. Pan Leszczyński poinformował, że ZTT wywiązało się z powyższej obiet-

nicy. P. Zbigniew Pająk, jako członek ZTT, wykonał bezpłatnie program użytkowy obiektu. Program został 

złożony w imieniu ZTT w Urzędzie Miejskim w Złotowie z pismem przewodnim, w którym Pan Leszczyński 

zaznaczył, że jeżeli Burmistrz posiada jakieś uwagi do programu, to może je zgłosić. Pan Leszczyński dodał, 

że żadnej informacji zwrotnej w tej sprawie nie otrzymał, czym członkowie ZTT byli rozczarowani. Pan Lesz-

czyński stwierdził, że nie posiada wiedzy odnośnie ww. programu i dodał, że być może znajduje się w biurze 

P. Wiesława Orciucha. Pan Leszczyński stwierdził, że rozmowy w sprawie wybudowania ww. krytych kortów 

tenisowych były na tyle treściwe, iż Burmistrz zaproponował nazwę „Arena Złotów”. Pan Leszczyński dodał, 

że w 2020 r. z powodu pandemii ZTT nie chciało występować z tym tematem z uwagi na ważniejsze sprawy 

w tamtym okresie. Następnie Pan Leszczyński poinformował, że wziął udział wraz z Panem Wojciechem 

Buczkiem w spotkaniach dot. opracowania aplikacji do Funduszy Norweskich. Pan Leszczyński stwierdził, iż 

ZTT wzięło udział w tych pracach zakładając, w dobrej wierze, że budowa ww. kortów zostanie zapisana w 

ramach Funduszy Norweskich. Pan Leszczyński poinformował, że przedstawiciele ZTT byli zdziwieni zapi-

sem we wniosku dot. ujęcia realizacji ww. zadania w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego przez pry-

watnego inwestora. Pan Leszczyński dodał, że podobno takie rozwiązanie miała doradzić Urzędowi kancelaria 

prawna, która przygotowywała ten wniosek. Pan Leszczyński zaznaczył, że członków ZTT nikt nie pytał o 

opinię w powyższej sprawie. Pan Leszczyński dodał, że członkowie ZTT dowiedzieli się również, że „stary” 

kort ma zostać rozebrany i w tej lokalizacji ma powstać lodowisko, co zdaniem Pana Leszczyńskiego jest 

dobrym pomysłem, aby powstało w tym miejscu lodowisko jako obiekt jednofunkcyjny. Pan Leszczyński za-

dał pytanie, gdzie wówczas mają grać tenisiści w okresie 2 miesięcznym? Pan Leszczyński zwrócił się z prośbą 

o podjęcie przez miasto wydatku na budowę krytych kortów tenisowych. Pan Leszczyński dodał, że nie chodzi 

już o centrum sportu, tylko o zwykłe „balony” z porządną nawierzchnią, oświetleniem, nagrzewnicą, dwuwar-

stwową izolacją jak obiekty, które funkcjonują m.in. w Pile, w Trzciance, w Chojnicach i wielu innych mia-

stach i wioskach. Koszt takiego „balonu” wynosi ok. 400-500 tys. zł. Pan Leszczyński zadał pytanie, czy kryte 

korty to cyt. „fanaberia dla elit”? Pan Leszczyński wyjaśnił, że tego rodzaju aluzja w stosunku do tej inwestycji 
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została przedstawicielom ZTT przekazana przez władze miasta podczas jednego ze spotkań w tej sprawie. Pan 

Leszczyński dodał, że Burmistrz poinformował przedstawicieli ZTT, że raczej nie będzie chciał finansować 

tego zadania z budżetu miasta, co później potwierdził w piśmie, które było odpowiedzią na zaproszenie Prze-

wodniczącego do udziału w takim spotkaniu. Pan Leszczyński w odpowiedzi na ww. pytanie stwierdził, że nie 

jest to żadna fanaberia ani elitarność, ponieważ w Złotowie na kortach ziemnych grają ludzie z różnych grup 

wiekowych, o różnym statusie materialnym i funkcji społecznej. W ocenie Pana Leszczyńskiego pod kątem 

finansowym to wędkarstwo jest wielokrotnie droższą pasją od tenisa ziemnego. Pan Leszczyński zaznaczył, 

że korty tenisowe są obok pływalni jedynym obiektem, za który użytkownicy płacą i najprawdopodobniej 

jednym rentownym obiektem sportowym w mieście. Pan Leszczyński poinformował, że ostatnio przedstawi-

ciele ZTT usłyszeli, że jeżeli obiekt jest rentowny to budową powinien zająć się prywatny inwestor. Pan Lesz-

czyński wyraził przypuszczenie, że miasto będzie budowało wszystko, co z założenia będzie nierentowne. Pan 

Leszczyński poinformował jak wyglądają partnerstwa publiczno-prywatne w innych miastach, najbliżej w 

Tarnowie Podgórnym. Tam gmina wybudowała cały obiekt, a prywatny przedsiębiorca nim zarządza. Zdaniem 

Pana Leszczyńskiego na tym polega partnerstwo publiczno-prywatne i takie rozwiązania mają sens.  

 

Pan Leszczyński poinformował, że obecnie korty ziemne zaspokajają potrzeby ZTT przez dwa miesiące w 

roku, po tym okresie tenisiści jeżdżą na hale do Tarnówki, Świętej, Zakrzewa, Piły. Pan Leszczyński zgodził 

się z tym, że piłkarzy jest więcej w mieście i ma pełną świadomość, że piłka nożna jest najważniejszą dyscy-

pliną sportową w kraju i na świecie. Pan Leszczyński podkreślił, że dzieci są ważne dla ZTT i zadał pytanie, 

co z pokoleniem 30, 40, 50, 60 i 70 latków, którzy korzystają z kortów tenisowych? Pan Leszczyński zaznaczył, 

że te osoby tutaj pracują, płacą tutaj swoje podatki, mają tu swoje rodziny. Pan Leszczyński zapytał, czy ww. 

osoby nie mają prowadzić aktywności, o której wspomniał Burmistrz? Pan Leszczyński podkreślił, że te osoby 

chcą być aktywne. Pan Leszczyński dodał, że mniej będzie zakładów rehabilitacyjnych w wyniku większej 

aktywności ruchowej tych osób. Pan Leszczyński ponownie zwrócił się z prośbą o rozważenie budowy krytych 

kortów tenisowych. Pan Leszczyński dodał, że nie wie, czy obiekt powinien zostać wybudowany ze środków 

z budżetu miasta, czy z udziałem dofinasowania zewnętrznego. Pan Leszczyński zaznaczył, że zgodnie z in-

formacjami uzyskanymi podczas jednego ze spotkań, nie można liczyć na środki zewnętrzne z Urzędu Mar-

szałkowskiego oraz innych instytucji w zakresie budowy obiektów sportowych w mieście, ponieważ infra-

struktura sportowa w mieście jest już tak obszerna. Pan Leszczyński stwierdził, że w zasadzie powinien po-

dziękować poprzedniemu Burmistrzowi Miasta Złotowa, Panu Stanisławowi Wełniakowi, radnym poprzed-

nich kadencji oraz Pani Skarbnik, Jadwidze Skórcz, że tak dobrze gospodarowali środkami miasta, że wybu-

dowano taką liczbę tych obiektów. Pan Leszczyński poinformował, że podczas ostatniego spotkania z wła-

dzami miasta padło sformułowanie, że miasto musi dbać o koszty tzn. że „balony” (kryte korty) generowałaby 

koszty. Następnie Pan Leszczyński złożył propozycję w imieniu ZTT w sprawie przejęcia ziemnych kortów 

tenisowych i mających ewentualnie powstać krytych kortów tenisowych w zarząd przez to stowarzyszenie. 

Pan Leszczyński dodał, że ww. wariant  został uprzednio  zaproponowany przez Burmistrza. ZTT początkowo 

negatywnie przyjęło tą propozycję, jednak ostatecznie zapadła decyzja o podjęciu tego wyzwania. Pan Lesz-
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czyński poinformował, że od 20 lat ZTT zajmowało się budową tych kortów, domkiem, wykonało dokumen-

tację na oświetlenie, doprowadziło wodociąg i kanalizację. Pan Leszczyński zaznaczył, że ogromna część wy-

datków (większość) na infrastrukturę kortów pochodziła z prywatnych środków członków ZTT, a nie ze środ-

ków z budżetu miasta. Pan Leszczyński dodał, że obok pieniędzy członkowie ZTT poświęcili na kortach swój 

czas i pracę. Pan Leszczyński zapewnił, że ZTT poradzi sobie z zarządem nad tymi kortami i wyraził nadzieję, 

że stworzy z nich dobrze prosperujący obiekt. Pan Leszczyński podkreślił, że na tym rozwiązaniu miasto zyska 

w zakresie obniżenia kosztów m.in. kosztów osobowych. Pan Leszczyński dodał, że ZTT traktuje te korty z 

wielkim sentymentem i wiele osób zarzuca stowarzyszeniu, że traktują je jako swoje obiekty. Pan Leszczyński 

przyznał rację ww. stwierdzeniu i dodał, że wynika to z tego, że na kortach członkowie ZTT i osoby grające 

tam w tenisa zostawili „kawał swojej pracy”. Zdaniem Pana Leszczyńskiego ZTT obok Towarzystwa Strze-

leckiego LOP są jedynym stowarzyszeniem, które jest tak mocno zaangażowane w dbanie o obiekty. Pan Lesz-

czyński poinformował, że kryte korty tenisowe są potrzebne do organizacji szkoleń dla dzieci. Pan Leszczyński 

przyznał, że przez ostatnie 4 lata tego rodzaju szkolenia były prowadzone ale ze względu na brak systematycz-

ności, konieczność częstych zmian godzin i miejsca zajęć nie zdało to egzaminu.  

 

Pan Leszczyński podkreślił, że Złotów posiada jedne z najsilniejszych organizacji pozarządowych, jest to 

„skarb”, które zazdroszczą inne miasta, ten „skarb” był budowany latami, który można zniszczyć w krótkim 

czasie. Pan Leszczyński poinformował, że kilka miesięcy temu prosił o planowanie inwestycji sportowych 

wspólnie z radnymi i przedstawicielami klubów sportowych. Zdaniem Pana Leszczyńskiego takie rozwiązanie 

ma sens, ponieważ eliminuje spory pomiędzy poszczególnymi klubami sportowymi, nie można pozwolić na 

„wojenki” w środowisku sportowym. Wówczas Pan Leszczyński usłyszał, że nie da się wszystkiego zaplano-

wać a plan inwestycyjny przyjęty przez Radę i Burmistrza na 5 lat był jedynie „koncertem życzeń”. Pan Lesz-

czyński dodał, że w związku z powyższym nie wie już, co jest planem, a co należy nie traktować poważnie. 

Pan Leszczyński stwierdził, że nie tylko on, jako osoba zajmująca się sprawami samorządowymi, ale zwykli 

ludzie już nie wiedzą, co należy traktować poważnie. Pan Leszczyński poinformował, że dziś całe środowisko 

sportowe nieoczekiwanie dowiedziało się, że za 3,5 mln zł ma zostać wybudowane lodowisko. Pan Leszczyń-

ski dodał, że rozmawiał z przedstawicielami tego środowiska i oni są w szoku, że tego rodzaju inwestycja 

zostaje wprowadzona do budżetu, ponieważ 3 miesiące temu odbyło się na sali sesyjnej spotkanie i wówczas 

nie przedstawiono żadnej informacji na temat tej inwestycji. Pan Leszczyński zadał pytanie, czy tak ma wy-

glądać poważny dialog i stół negocjacyjny, o którym Burmistrz wielokrotnie wspomniał? Pan Leszczyński 

podziękował za  możliwość wystąpienia i wysłuchania jego wypowiedzi podczas tej debaty.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do sprawy budowy lodowiska. Radny nawiązał do informacji 

przekazanej mu przez Pana Tadeusza Drobczyńskiego w czasie, kiedy planowano budowę lodowiska za ka-

dencji poprzedniego Burmistrza Miasta Złotowa, Pana Stanisław Wełniaka, że koszt utrzymania lodowiska w 

okresie letnim jest potężny i nieopłacalny. Następnie radny nawiązał do wypowiedzi Pana Mariusza Leszczyń-

skiego w sprawie obniżenia kosztów funkcjonowania kortów tenisowych w związku z przejęciem przez ZTT 

zarządu nad tymi obiektami. Zdaniem radnego koszty te nie są tak duże, aby miasto nie mogło ich ponieść, 
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zwłaszcza przy dobrej sytuacji finansowej gminy. Radny stwierdził, że gdyby Burmistrz zrezygnował z przy-

najmniej 2 przestawianych prasie projektów/pomysłów, których realizacja jest odkładana, to miasto byłoby w 

stanie utrzymać korty. Radny wyraził zdziwienie, że Pan Mariusz Leszczyński jako redaktor gazety i jako 

zainteresowany samorządem cyt. „Ty nie wiesz, że tutaj jest hasło przewodnie obiecanki cacanki, a głupiemu 

radość”. Radny dodał, że przez 7 lat odbywają się tutaj takie rzeczy tzn. że dużo się mówi aby pokazać się w 

mediach. W odpowiedzi Pan Mariusz Leszczyński poinformował, że w debacie bierze udział jako przedsta-

wiciel ZTT i zwrócił się do radnego o to, aby nie mieszać jego pracy jako redaktora gazety z jego wystąpieniem. 

Pan Leszczyński uzupełnił swoją wypowiedź odnośnie złożonej przez ZTT deklaracji przejęcia w zarząd kor-

tów tenisowych. Jedną z przyczyn jest możliwość przeznaczenia dochodów uzyskanych z wynajmu kortu na 

infrastrukturę tenisową bez konieczności wnioskowania np. o zmianę lamp do ZCAS. Pan Leszczyński dodał, 

że zdaje sobie sprawę, że Dyrektor ZCAS, Pan Tadeusz Drobczyński ma wiele innych spraw niż zajmowanie 

się problemami tenisistów. W ocenie Pana Leszczyńskiego takie rozwiązanie w zakresie zarządu tym obiektem 

sprawiłoby, że ZTT mogłoby normlanie funkcjonować a środki z wynajmu byłyby przeznaczone na inwestycje 

w ten obiekt.  

 

Przewodniczący zadał pytanie przedstawicielowi ZTT o podanie liczby członków stowarzyszenia, liczby pla-

nowanych do wybudowania krytych kortów tenisowych i materiału, z którego miałaby zostać wykonana ich 

nawierzchnia. W odpowiedzi Pan Mariusz Leszczyński poinformował, że ZTT liczy ponad 70 członków. Pan 

Leszczyński dodał, że ponad 70 osób, nie należących do ZTT,  korzysta regularnie z kortów grając w tenisa. 

Pan Leszczyński zaznaczył, że pod wnioskiem o możliwość zabrania głosu przez niego na niniejszej debacie 

większość podpisanych osób nie jest członkami ZTT. Pan Leszczyński poinformował, że na podstawie dostęp-

nych specyfikacji koszt jednego „balonu” wynosi ok. 400-500 tys. zł. Korty te mogą funkcjonować w systemie 

całorocznym, ponieważ z konstrukcji można usunąć boki. Natomiast odnośnie nawierzchni to ZTT optuje za 

zastosowaniem nawierzchni bezobsługowej, sztucznej np. akrylowej lub syntetycznej mączki. Pan Leszczyń-

ski poinformował, że dotychczas funkcjonujący „balon” (sztuczne lodowisko) wymaga modernizacji. Pan 

Leszczyński dodał, że koszt szkieletu tej konstrukcji wynosi ok. 250 tys. zł. Zdaniem przedstawiciela ZTT 

warto zainwestować w nową powłokę tego „balonu”, podwójną wypełnioną izolacją, wykonać oświetlenie i 

lodowisko pod tym „balonem” mogłoby nadal funkcjonować.    

 

Radny Maciej Zając skierował pytanie do Zastępcy Burmistrza w zakresie wykorzystania obu obiektów w 

ciągu roku tzn. lodowiska i kortów tenisowych. Radny zadał pytanie o podanie liczby osób korzystających 

rocznie z tych obiektów i wysokości dochodów z tego tytułu dla budżetu miasta.   

 

Przewodniczący zwrócił się do radnych o zadawanie pytań Panu Mariuszowi Leszczyńskiemu.  

 

Zdaniem radnego Stanisława Wojtunia tenis jest sportem elitarnym i 150 osób uprawiających go na ogólną 

liczbę 20 tys. mieszkańców miasta nie zalicza tego sportu do dyscyplin cieszących się dużym zainteresowa-

niem. Radny zadał pytanie, czy ZTT rozważało kwestię współfinansowania budowy przez miasto krytych 
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kortów tenisowych np. w wysokości 10-20% kosztów inwestycji, czy tylko w grę wchodzi zarządzanie tymi 

obiektami? W odpowiedzi Pan Mariusz Leszczyński poinformował, że przy całkowitym koszcie tej inwesty-

cji w wysokości ok. 1 mln zł, kwota współfinansowania przy 10-20% udziale wyniosłaby ok. 100-200 tys. zł 

i ZTT nie dysponuje takimi środkami. Pan Leszczyński dodał, że składka roczna od członka ZTT wynosi 100 

zł a wszelkie prace na kortach są wykonywane przez członków ZTT we własnym zakresie. Pan Leszczyński 

zaznaczył, że ten wkład własny nie jest przeliczany na pieniądze. Pan Leszczyński poinformował, że ZTT od 

początku wnioskowało, że w przypadku opracowania dokumentacji, stowarzyszenie będzie poszukiwać pro-

jektów na współfinansowanie. Pan Leszczyński zwrócił uwagę, że Fundusze Norweskie nie zmieniają sytuacji 

ZTT, ponieważ we wniosku jest zapis, że korty mają zostać wybudowane przez prywatnego inwestora w ra-

mach partnerstwa publiczno-prywatnego. Radny Krzysztof Żelichowski zwrócił uwagę na koszt poniesiony 

przez projektanta p. Zbigniewa Pająka w opracowanie dokumentacji użytkowej. Następnie Pan Mariusz Lesz-

czyński odniósł się do liczby członków ZTT i osób korzystających z kortów tenisowych i kwestii elitarności 

tej dyscypliny sportu. Zdaniem Pana Leszczyńskiego ta dyscyplina nigdy się nie upowszedni i nie rozwinie, 

jeżeli będzie istniała możliwość jego uprawiania tylko przez cztery miesiące w roku, o ile są dobre warunki 

pogodowe. Pan Leszczyński dodał, że w tym okresie harmonogram korzystania z kortów jest pełen. W ocenie 

Pana Leszczyńskiego powstanie krytych obiektów wpłynie na wzrost zainteresowania grą w tenisa, przykła-

dem jest disc golf. Radny Stanisław Wojtuń stwierdził, że disc golf park nie wygeneruje takich kosztów jak 

kryty kort tenisowy. Pan Mariusz Leszczyński poinformował, że w mieście powstało wiele rzeczy, które 

wygenerowały koszty i nie są odwiedzane.    

  

Zastępca Burmistrza nawiązała do interpelacji zgłoszonej przez radnego Krzysztofa Żelichowskiego przed-

stawiając odpowiedź na jego pytania w sprawie przychodów lodowiska i kortów tenisowych. Zastępca Bur-

mistrza dodała, że dane te zostały przekazane przez Dyrektora ZCAS. Zastępca Burmistrza poinformowała, że 

przychody lodowiska przez 3 miesiące, w których ten obiekt jest otwarty, wynoszą 106.069,61 zł. Natomiast 

przychody kortów tenisowych przy al. Mickiewicza to kwota 27.583,35 zł. Średnia cena biletu na lodowisku 

wynosi 5 zł. Tym samym podzielenie ww. kwoty przychodów z lodowiska przez średnią cenę biletu oznacza, 

że z lodowiska przez 3 miesiące korzystało 21 213 osób. W przypadku kortów podzielenie kwoty przychodów 

przez 12 zł tzn. przez średnią cenę godziny na tym obiekcie oznacza, że korzystających było 2 298 osób. 

Zastępca Burmistrza podkreśliła, że wyżej podane dane są wartościami uśrednionymi. Zastępca Burmistrza 

dodała, że w ciągu jednej godziny z lodowiska może skorzystać znacznie więcej osób niż z kortu. Lodowisko 

jest wykorzystywane przez 3 miesiące w roku i miesięcznie korzysta z niego ok. 7 tys. osób. W przypadku 

kortów sezon trwa 6 miesięcy, ponieważ zgodnie z informacjami udzielonymi przez Dyrektora ZCAS zaczyna 

się on już w maju. Tym samym miesięcznie z kortów korzysta 766 osób, co oznacza że w ciągu 3 miesięcy 

funkcjonowania lodowiska korzysta z niego 10 razy więcej osób niż z kortów. Zastępca Burmistrza przedsta-

wiła koszty obsługi obu obiektów, które wynoszą 107 tys. zł w przypadku lodowiska oraz 6,4 tys. zł w przy-

padku kortów. Zastępca Burmistrza zwróciła uwagę, że w informacji tej nie ma podanych kosztów wynagro-

dzenia, które należy dodać. Zastępca Burmistrza poinformowała, że w przypadku lodowiska i kortów mówimy 
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o 3 etatach na każdy obiekt, przy czym w przypadku obsługi kortów jest to 6 miesięcy, a w przypadku lodo-

wiska 3 miesiące. Pan Mariusz Leszczyński stwierdził, że zdaje sobie sprawę z tego, że z lodowiska korzysta 

więcej osób, co jest oczywistością. Pan Leszczyński zaznaczył, że w zakres 3 etatów, obok kortów tenisowych, 

wchodzi opieka nad halą, Orlikiem, mini-golfem i boiskiem przy al. Mickiewicza. Pan Leszczyński dodał, że 

osoby korzystające z kortów same je obsługuję tzn. spryskują wodą, sami je czyszczą i sami po sobie sprzątają. 

Pan Leszczyński zwrócił uwagę, że koszt ww. 3 etatów wynosi średnio ok. 12-14 tys. zł miesięcznie i dodał, 

że ZTT przejmując w zarząd te korty poradzi sobie z pracami związanymi z obsługą obiektów.   

 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie, czy w zakresie kosztów przedstawionych w odpowiedzi przez 

Zastępcą Burmistrza są zawarte wszystkie pozycje? Radny poinformował, że w przypadku lodowiska przy-

chody wynoszą 106 tys. zł a koszty wynoszą 107 tys. zł, czyli lodowisko przynosi straty. Natomiast przychody 

w przypadku kortów tenisowych wynoszą 27 tys. zł a koszty 6 tys. zł, co oznacza 21 tys. zł zysku. Radny 

zaznaczył, że pytał o koszty obsługi a nie o liczbę osób korzystających z obu obiektów. Radny stwierdził, że 

gdyby kortów było więcej, w tym krytych, to przyniosłyby one większe przychody, ponieważ byłyby wyko-

rzystywane w okresie jesienno-zimowym. Zdaniem radnego obecnie istniejące lodowisko należy zmodernizo-

wać m.in. wymienić namiot i obiekt ten może funkcjonować cały rok. Radny nie widzi potrzeby budowy 

nowego obiektu lodowiska. Radny poinformował, że rozmawiał z mieszkańcami w sprawie budowy nowego 

lodowiska zamiast przebudowy Amfiteatru. Radny zaznaczył, że jego rozmówcy byli negatywnie nastawieni 

do ww. propozycji i dodał, że nie wie, czy mieszkańcy zrozumieją tą decyzję?  

 

Radny Stanisław Wełniak zwrócił uwagę na wypowiedzi, które odbiegają od tematu przedmiotowego punktu 

sesji, aczkolwiek są z nim powiązane i zaproponował powrót do debaty o raporcie o stanie gminy. Zdaniem 

radnego miasto potrzebuje obu obiektów tzn. lodowiska i krytych kortów tenisowych. W kwestii lodowiska 

radny poinformował, że należy ustalić, czy lodowisko ma posiadać swój dotychczasowy charakter rekreacyjny, 

czy mieszkańcy oczekują lodowiska profesjonalnego m.in. uprawiania hokeja i jazdy figurowej na lodzie? 

Zdaniem radnego należy najpierw rozstrzygnąć powyższą kwestię, ponieważ wszelkie inne dyskusje w tym 

temacie są bezprzedmiotowe. Radny dodał, że obecne lodowisko spełnia tylko i wyłącznie funkcję rekreacyjną 

i w tym zakresie ten obiekt się wyeksploatował. Według radnego istnieje konieczność wymiany tego namiotu. 

Radny wyraził zdziwienie, że posiadając ocenę aktualnego stanu tego lodowiska nie wprowadzono zadania 

jego modernizacji do tegorocznego budżetu. Zdaniem radnego, lodowisko powinno nadal funkcjonować w 

dotychczasowej wersji tzn. rekreacyjnej.  

 

Radny Łukasz Piosik poinformował, że na temat lodowiska i kortów również rozmawiał z mieszkańcami. 

Radny wyraził nadzieję na zawarcie kompromisu w tej sprawie. Radny stwierdził, że w przypadku budowy 

krytych kortów tenisowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego znaczenie mają przyszłe przychody 

prywatnego podmiotu i analiza opłacalność takiego rozwiązania. Tym samym, jeżeli miasto przeznaczy pod 

budowę krytych kortów grunt, a potencjalny inwestor stwierdzi, iż nie będzie miał przychodów z takiej dzia-



Protokół Nr XXXII.2021 z XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21 czerwca 2021 r. 
 

23 

 

łalności, to sprawa jest jasna. Radny ponowił apel o znalezienie kompromisu w tej sprawie a w kwestii atmos-

fery wzajemnej współpracy zwrócił się z prośbą o nie atakowanie się nawzajem. Zdaniem radnego pomysł z 

budową lodowiska nie padł bez powodu. Natomiast w przypadku Amfiteatru nie wiadomo jakie będą wyniki 

aplikowania miasta w ramach Funduszy Norweskich. Radny przypomniał, że część radnych zdjęła z budżetu 

środki przeznaczone na rozbiórkę tego obiektu, którą zasugerował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowla-

nego. W ocenie radnego należy przeanalizować sprawę możliwości budowy krytych kortów tenisowych w 

zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Radny dodał, że do tej sprawy należy powrócić, ponieważ obec-

nie analizowany jest raport o stanie gminy. Zdaniem radnego kompromis w tej sprawie nie polega na stawianie 

warunków tylko przez jedną stronę bez możliwości negocjacji. 

 

Przewodniczący po zakończeniu ww. wypowiedzi radnego Łukasza Piosika podziękował przedstawicielom 

ZTT za udział w debacie. Radni nie zgłosili więcej pytań do przedstawicieli ZTT, którzy o godz. 17.00 opuścili 

salę sesyjną.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski zaproponował wykonanie lodowiska w partnerstwie publiczno-prywatnym, 

czyli znalezienie inwestora, który będzie chciał zainwestować 4 mln zł na budowę tego obiektu, tak jak w 

przypadku krytych kortów tenisowych.  

 

Radny Łukasz Piosik pozytywnie odniósł się do powyższej propozycji radnego Krzysztofa Żelichowskiego. 

Radny zwrócił uwagę, że w dyskusji do tej pory nikt nie poruszył jeszcze jednej kwestii dot. konieczności 

uprzedniego zabezpieczania środków w budżecie na budowę lodowiska w celu możliwości aplikowania o do-

finansowanie ze źródeł zewnętrznych. Radny zadał pytanie Burmistrzowi, czy nie zabezpieczenie środków w 

budżecie na to zadanie wyłączy miasto z możliwości aplikowania o środki zewnętrzne? Następnie radny od-

niósł się do debaty nad „Raportem o stanie Gminy Miasto Złotów za 2020 rok”. Radny nawiązał do wypowie-

dzi radnego Krzysztofa Żelichowskiego w sprawie telebimu. Radny stwierdził, że należy jeszcze raz zapytać 

mieszkańców w celu poznania ich opinii na ten temat. Radny poinformował, że wówczas nie tylko on ale i 

radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz oraz inne media, w tym ogólnopolskie, zapytały mieszkańców o tą sprawę i 

wówczas w odpowiedzi pojawiały się negatywne opinie i wyrazy oburzenia. Radny dodał, że wówczas pomysł 

ten był mocno krytykowany. Radny poinformował, że nie chodziło o kwotę 5-10 tys. zł, ponieważ „Aktualno-

ści Lokalne” podały w swoim materiale, konsultując tą sprawę ze specjalistyczną firmą, że aby telebim był 

widoczny z kilku metrów, to nie ma mowy o kwocie poniżej 50 tys. zł. Radny zaapelował o zapytanie miesz-

kańców o ich zdanie w sprawach realizacji inwestycji a nie decydowanie tylko w gronie radnych. Radny 

Krzysztof Żelichowski zapytał, czy w sprawie telebimu radny Łukasz Piosik zmienił zdanie? W odpowiedzi 

radny Łukasz Piosik poinformował, że nie zmienił zdania, ponieważ jego zdaniem sprawa uroczystości po-

grzebowej jest osobistą i intymną kwestią. Następnie radny odniósł się do podniesionego poprzednio w debacie 

tematu udziału radnych w sprawach sądowych. Radny stwierdził, że prawo jest po to, aby weryfikować pewne 

zachowania i wykroczenia. Radny dodał, że jeżeli radni będą się właściwe zachowywać, to ludzie nie będą 

domagali się sprawiedliwości. Radny nawiązał do wypowiedzi radnego Romana Głyżewskiego w sprawie 
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współpracy pomiędzy Burmistrzem a Radą. Radny wyraził przypuszczenie, że debata zmierza w kierunku nie 

udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. Radny na podstawie własnych spostrzeżeń stwierdził, że w sprawie 

relacji pomiędzy Burmistrzem a radnymi można z łatwością wyciągnąć odpowiednie wnioski odnośnie wza-

jemnego szacunku i poziomu kultury. W opinii radnego widoczny jest bardzo mocny podział w Radzie, który 

wpływa na atmosferę pracy. Radny stwierdził, że wystarczyło, że nie jest w opozycji do obecnego Burmistrza, 

a poprzedni Burmistrz krytykuje to, co sam robił. Radny podał przykład wspierania inicjatyw, w których rea-

lizację był sam zaangażowany. Radny nawiązał do sprawy organizacji przez stowarzyszenie, którego jest 

członkiem, koncertu pn. „10 kolęd dla przyjaciół”, podniesionej przez część radnych na sesji grudniowej w 

2020 r. Radny przypomniał, że poprzedni Burmistrz wspierał jego inicjatywy i przypomniał, że wówczas 

wspierane w ramach pożytku publicznego były również inicjatywy radnego Henryka Gollę i Pani Prezes TPD, 

którzy podpisywali w zakresie organizacji tych inicjatyw umowy. Radny dodał, że nie ukrywa swojej roli 

organizatora tych inicjatyw, chociaż nie za każdym razem, ponieważ np. w przypadku 15-lecia wydarzenie to 

koordynowały inne osoby. Radny stwierdził, że wystarczy nie być w opozycji do Burmistrza, a już się jest 

atakowanym i pokazywanym w pewien sposób przez pewne media. Radny dodał, że najlepszym przykładem 

tej atmosfery budowania wzajemnych relacji jest to, jakie dwoje liderów pewnej grupy tzn. radni, którzy naj-

więcej zabierają głos, mają od początku nastawienie do władz miasta. Radny wyraził zdziwienie takim zacho-

waniem radnych wobec władz miasta, które jest prezentowane od początku kadencji m.in. nastawieniem jed-

nego z radnych, który mówi od początku, że nie będzie współpracował, ponieważ cyt. „są prywatne rzeczy, 

ważniejsze”. Radny Krzysztof Kulasek odniósł się do słów radnego Łukasza Piosika uznając je za „przekła-

manie”, jeżeli radny odnosi przedstawione przez siebie zachowanie do wszystkich radnych. Radny Łukasz 

Piosik zaprzeczył i poinformował, że swojej poprzedniej wypowiedzi nie odnosił do wszystkich radnych, tylko 

do niektórych z nich. Radny zaznaczył, że ww. wypowiedź w sprawie współpracy z Burmistrzem została 

przedstawiona przez radnego, z którym Łukasz Piosik był w jednym komitecie wyborczym. Radny poinfor-

mował, że były Przewodniczący tego komitetu może potwierdzić jego słowa. Zdaniem radnego negatywny 

wpływ na wzajemne relacje mają nastawienie oraz kultura rozmowy. Radny dodał, że sam był wiele razy 

obrażany podczas sesji, podobnie jak władze miasta. Radny podkreślił, że pomimo obrażania jego osoby stara 

się zachować formę grzecznościowa w stosunku do innych radnych. Radny wyraził podziw i szacunek dla 

postawy Burmistrza w związku z atakami radnych na jego osobę. Radny stwierdził, że w wielu sprawach m.in. 

koncertu kolęd musiał przekonywać Burmistrza do swoich racji. Radny poinformował, że od początku kaden-

cji postanowił, że nie będzie cyt. „rzucał kłód pod nogi” Burmistrzowi, a co niektórzy radni z założenia obra-

żają Burmistrza i Zastępcę Burmistrza. Radny podkreślił, że nie wszyscy radni reprezentują wyżej opisane 

zachowanie. Radny stwierdził, że radni zachowujący się w powyższy sposób sami są sobie winni za taką at-

mosferę na sesjach. Radny dodał, że on na miejscu Burmistrza w ogóle nie przychodziłby na sesje, ponieważ 

nie ma takiego obowiązku, Burmistrz na sesji jest gościem. Radny poinformował, że jest taka gmina, w której 

Burmistrz nie przychodzi na obrady sesji. Zdaniem radnego sesja jest spotkaniem dedykowanym radnym. 

Radny zwrócił się do radnego Stanisława Wełniaka, że jako wieloletni Burmistrz powinien wiedzieć jak wy-

glądają te detale. Radny ponownie wyraził podziw dla Burmistrza, że przychodząc na sesje nie daje się wy-

prowadzić z równowagi pomimo, że jest obrażany. Radny odniósł się do radnego Krzysztofa Koronkiewicza 
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cyt. „blendam, blendam, to jest ta kultura, to jest tak, jak Pan powiedział o Burmistrzu: Pan sobie tam gadał i 

się chwalił”. Radny zaapelował do tej części radnych, która potrafi uszanować jego oraz Burmistrza zdanie i 

wypowiedzi o zachowanie pewnego poziomu kultury. Radny podziękował również za współpracę niezależnie 

od jej formy i podkreślił znaczenie osiągniętego konsensusu. Radny pozytywnie ocenił pracę Burmistrza pod 

kątem realizacji budżetu. W ocenie radnego przyczyn trudnej współpracy radni powinni również szukać w 

swoim zachowaniu i nastawieniu. Radny zaapelował o przyjrzenie się swojemu zachowaniu pod kątem bu-

dowy pozytywnych realizacji pomiędzy radnymi a Burmistrzem. Radny podziękował Burmistrzowi za współ-

pracę i życzył podobnej współpracy z Burmistrzem pozostałym radnym.   

             

Radny Maciej Zając w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Łukasza Piosika wyraził swoją prywatną ocenę 

na temat relacji pomiędzy Radą a Burmistrzem. Zdaniem radnego nie można mówić o opozycji do Burmistrza, 

tylko o radnych Rady Miejskiej. Radny stwierdził, że po zapoznaniu się z „Raportem o stanie Gminy Miasto 

Złotów za 2020 rok” i informacjami w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok, Burmistrz realizuje ustalenia 

i rozstrzygnięcia w zakresie zadań wypracowanych wspólnie z wielkim trudem podczas prac nad projektem 

budżetu. Radny dodał, że informacja na temat realizacji inwestycji i zadań jest zwarta w ww. raporcie. Radny 

wyraził swoje stanowisko, że wszelkie sprawy pozamerytoryczne nie powinny wpływać na ocenę pracy Bur-

mistrza. W opinii radnego na ocenę pracy Burmistrza nie powinny wpływać osobiste urazy. Radny stwierdził, 

że radni powinni być fachowcami w swojej pracy, którzy nie kierują się osobistymi niesnaskami i sprawami 

wpływającymi negatywnie na atmosferę wzajemnej współpracy. Zdaniem radnego te kwestie nie powinny być 

podstawą do nieudzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. Radny uważa, że część radnych powinna zastano-

wić się nad własną postawą, ponieważ zdaniem radnego powinno się indywidualnie podchodzić do oceny 

pracy Burmistrza a nie grupowo.  

 

Zdaniem radnego Stanisława Wojtunia dyskusja nad budową lodowiska czy kortów tenisowych wskazuje, 

że sytuacja finansowa miasta Złotów jest bardzo dobra, ponieważ ww. zadania nie są kwestiami zabezpiecza-

jącymi podstawowe potrzeby gminy. Radny dodał, że miasto już zabezpieczyło te podstawowe potrzeby. 

Radny stwierdził, że radni w przedmiotowym głosowaniu nie wyrażają tylko wotum zaufania Burmistrzowi 

ale i jego pracownikom, ponieważ Burmistrz wykonuje swoje zadania i obowiązki za pomocą Urzędu. Radny 

zaznaczył, że bardzo dobrze ocenia pracę pracowników Burmistrza. Radny stwierdził, że odnośnie współpracy 

pomiędzy Radą a Burmistrzem odbiera głosy ze strony przeciwnej cyt. „jako krytykę, że my tutaj się staramy, 

a Burmistrz nie robi nic”. Radny podkreślił, że ma inne zdanie w powyższej kwestii. Radny poinformował, że 

na spotkania organizowane przez Burmistrza w celu rozmów na temat inwestycji przychodzi bardzo niewielu 

radnych. Radny podkreślił, że taka sytuacja występuje od zawsze, niezależnie od terminu organizacji spotkań. 

Radny dodał, że nawet jeżeli w spotkaniu uczestniczyła większa grupa radnych, to nie dochodziło do wypra-

cowania żadnych propozycji, natomiast później już w czasie sesji były wprowadzane wnioski na ostatnią 

chwilę. Radny zaapelował do radnych krytykujących Burmistrza, aby zastanowili się nad swoja postawą i 

wykonali krok w celu „wyciagnięcia ręki” do Burmistrza. Radny stwierdził, że jeżeli ktoś rozpoczyna dialog 
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i współpracę w kierunku zawarcia kompromisu od obrażania i krytykowania, to wówczas w takiej sytuacji nie 

może dojść do porozumienia.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski nawiązał do zadanego przez siebie pytania dot. kart oceny kandydatów na 

stanowisko Prezesa MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, na które dotychczas nie uzyskał odpowiedzi. Radny zadał 

pytanie, czy odbyło się jedno, czy dwa głosowania? Radny dodał, że powyższa sprawa ma również formę 

jakiegoś zaufania do władzy. W odpowiedzi Zastępca Burmistrza podkreśliła znaczenie tej sprawy cyt. „po-

nieważ zaczął Pan nie najlepiej, wymachując butelką i wołając gdzie jest Pani Iwańska? Powiem tak, prawda 

jest skomplikowana, mity są proste”. Zdaniem Zastępcy Burmistrza niestety część radnych sprowadza sprawę 

wyboru nowego Prezesa Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie do awantury i afery. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że wyraźnie i głośno protestuje przeciwko takiemu stawianiu tej sprawy. Zastępca Burmistrza 

przedstawiła swoją ocenę pracy Pani Iwańskiej. Zastępca Burmistrza poinformowała, że przyglądała się pracy 

byłej Pani Prezes od dłuższego czasu i jej ocena jest znacznie mniej entuzjastyczna niż oceny wygłaszane 

podczas sesji. Zastępca Burmistrza poinformowała, że Pani Iwańska mogła przystąpić do konkursu, który zo-

stał ogłoszony i niestety z tej możliwości nie skorzystała. Zastępca Burmistrza dodała, że bilans zamknięcia 

prezesury też nie będzie niestety wyglądał dobrze. Zastępca Burmistrza stwierdziła z całą odpowiedzialnością, 

że na pewno zostanie przesunięta realizacja inwestycji, co już dzisiaj wiadomo i nie da się tym obciążyć no-

wego Prezesa. Po drugie, dofinansowanie do tej inwestycji być może ulegnie zmianie i obniżeniu, ponieważ 

być może nie wszystkie wskaźniki zapisane w projekcie zostaną zrealizowane. Zastępca Burmistrza zazna-

czyła, że tym też nie da się obciążyć nowego Prezesa. Zastępca Burmistrza poinformowała, że nadal nie ma 

zatwierdzonych nowych taryf, ponieważ kilkuletnia polityka płacowa w spółce, mimo ostrzeżeń doprowadziła 

do tego, że wzrost taryf jest znacznie większy niż są to w stanie zaaprobować PGW „Wody Polskie”. Ponadto 

oczekiwania płacowe pracowników, którym płace systematycznie rosły bez zwiększenia obowiązków i bez 

zwiększania wydajności pracy nie dadzą się tak łatwo zahamować. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że nie ma 

takiego zakładu, w którym ludzie by się błyskawicznie nie przyzwyczaili do tego, że im płace rosną, co roku 

o kilka albo kilkanaście procent. Zastępca Burmistrza ponownie stwierdziła, że bilans zamknięcia nie jest 

wcale taki dobry.  

 

Następnie Zastępca Burmistrza odniosła się do sprawy konkursu na nowego Prezesa Zarządu MZWiK Sp. z 

o. o. w Złotowie. Zastępca Burmistrza poinformowała, że chodzi o wybór człowieka, który będzie zarządzał 

majątkiem wynoszącym ponad 50 mln zł i ponad 40 pracownikami. Zastępca Burmistrza zwróciła uwagę cyt. 

„to nie jest rzecz, którą się robi w ramach plebiscytu w gazecie, tylko to jest rzecz, którą trzeba zrobić zgodnie 

z procedurą, procedurą zapisaną w kodeksie spółek handlowych, w umowie spółki, a także w przepisach, które 

tworzy sobie Rada Nadzorcza”. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że za wybór Prezesa jest i będzie odpowie-

dzialna Rada Nadzorcza, która bierze na siebie całą odpowiedzialność. Zastępca Burmistrza poinformowała, 

że w związku z ogłoszonym konkursem, Rada Nadzorcza musiała ustanowić pewne procedury m.in. przyjęty 

został regulamin wyboru Prezesa, ogłoszenie i tryb pracy Rady. Wybór musi być zgodny z przyjętymi kryte-

riami, czyli wszyscy przystępujący do konkursu muszą wiedzieć o co będą pytani i czego Rada Nadzorcza 
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będzie wymagać, w jaki sposób będzie przebiegał konkurs oraz w jaki sposób nowy Prezes zostanie wybrany. 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że w regulaminie konkursu zapisano, że Rada Nadzorcza wybiera jed-

nego Prezesa tzn. należało tak długo procedować i dyskutować nad wyborami poszczególnych członków Rady 

Nadzorczej aż wybrano jednego Prezesa. Zastępca Burmistrza dodała, że dyskusje nad wyborem trwały kilka 

posiedzeń. Zastępca Burmistrza poinformowała, że w dokumentacji dot. konkursu z góry ustalono co zostanie 

upublicznione, co zostanie zawarte w protokole z prac Rady Nadzorczej. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że 

nie ma takiej opcji, aby w trakcie lub po wyborze nastąpiła dyskusja publiczna nad kwalifikacjami kandydatów. 

Zastępca Burmistrza zadała pytanie radnemu Krzysztofowi Żelichowskiemu, czy wyobraża sobie powyżej 

opisaną sytuację? Radny Krzysztof Żelichowski odpowiedział, że nie wyobraża sobie takiej sytuacji i zapytał 

o liczbę kart oceny kandydatów tzn. czy jest jedna, czy dwie karty oceny? W odpowiedzi Zastępca Burmi-

strza poinformowała, że jest jedna karta oceny. Radny Krzysztof Żelichowski  zadał pytanie, czy pozostali 

obecni na sali sesyjnej członkowie Rady Nadzorczej potwierdzają tą informację tj. że była jedna karta sporzą-

dzona w dniu 1 czerwca br.? Pani Skarbnik potwierdziła odpowiedź udzieloną przez Zastępcę Burmistrza tj. 

że była jedna karta oceny. Zastępca Burmistrza potwierdziła, że był jeden obowiązujący wzór karty, jednak 

nie pamięta daty jej sporządzenia. Radca prawny poinformował, że przyjęto wzór karty oceny, który każdy 

członek Rady Nadzorczej otrzymał i mógł się z nim zaznajomić przed przesłuchiwaniem kandydatów i w tym 

momencie każdy z członków mógł sobie roboczo zacząć oceniać poszczególnych kandydatów zgodnie ze 

wzorem karty. Radca prawny zaznaczył, że to nie oznacza, że wówczas odbyło się głosowanie nad oceną 

kandydatów. Zastępca Burmistrza w związku z wątpliwościami radnego zacytowała zapis regulaminu „że 

jeśli kandydaci uzyskają taką samą liczbę punktów, to Rada Nadzorcza odbywa dyskusję i efekt tej dyskusji 

jest wiążący”. Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie, czy głosowanie z dnia 24 maja br. było „na 

brudno”, a głosowanie z 1 czerwca br. „na czysto”? Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że nie wie, kiedy 

było głosowanie „na brudno” i przestawiła stanowisko, które zajmuje Rada Nadzorcza, że nie będzie upublicz-

niać ani upowszechniać całego procesu wyboru, ponieważ on został w ten sposób zaplanowany i Rada Nad-

zorcza nie będzie na ten temat dyskutować. Radny Krzysztof Żelichowski zadał Zastępcy Burmistrza pytanie, 

przepraszając za jego osobisty charakter, czy Pani Powiertowska jest jej przyjaciółką? Zastępca Burmistrza 

odpowiedziała, że Pani Powiertowska nie jest jej przyjaciółką i dodała cyt. „mój syn, który z Panem Powier-

towskim chodził do klasy 16 lat temu nie zadzwonił i nie powiedział: matka wybierz Powiertowskiego, bo ja 

tak chcę”.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz nawiązał do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza w sprawie wydłużenia okresu 

realizacji inwestycji przez MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie oraz możliwości obniżenia kwoty przyznanego 

dofinansowania. Radny zapytał, że skoro zgodnie z wypowiedzią Zastępcy Burmistrza nie będzie to wina 

nowego Prezesa spółki, to czy Zastępca Burmistrza sugeruje, że jest to wina obecnej Pani Prezes? W odpo-

wiedzi Zastępca Burmistrza zadała pytanie, kto obecnie odpowiada za realizację tej inwestycji? Radny 

Krzysztof Koronkiewicz odpowiedział, że jego zdaniem na razie za realizację tej inwestycji odpowiada jesz-

cze dotychczasowa Pani Prezes. Zastępca Burmistrz potwierdziła odpowiedź radnego i poinformowała o 

najnowszej informacji z realizacji projektu, którą Radzie Nadzorczej przedstawiła kierownik projektu, a nie 
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Pani Prezes, która przebywa na zwolnieniu. Zastępca Burmistrza przedstawiła zagrożenia wynikające z tej 

informacji, które bardzo zaniepokoiły Radę Nadzorczą i o których Rada Nadzorcza rozmawiała z pracowni-

kami spółki: prokurentem i księgową. Zastępca Burmistrz przytoczyła zapis dot. zagrożeń zawarty w ww. 

informacji cyt. „nieosiągnięcie zakładanych we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników produktów i 

rezultatów, co może skutkować pomniejszeniem dotacji zgodnie z zasadą proporcjonalności”. Odnośnie moż-

liwości przedłużenia terminu realizacji inwestycji, Zastępca Burmistrza poinformowała, że pierwotnie do 

końca czerwca br. miała zostać oddana oczyszczalnia, a sieci do końca grudnia br. Zastępca Burmistrza zazna-

czyła, że już dzisiaj wiadomo, że oczyszczalnia nie zostanie oddana w ww. terminie. Ponadto oczyszczalnia 

musi, co jest wymogiem, być przez pół roku testowana w ramach pełnego rozruchu. Dopiero po okresie funk-

cjonowania w ww. okresie, o ile nie wystąpią żadne zakłócenia, obiekt może zostać oddany do użytku. Za-

stępca Burmistrza dodała, że być może uda się oddać do użytku oczyszczalnię do końca grudnia br. ale jest to 

bardzo wątpliwe. Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie, czy Zastępca Burmistrza potwierdza, że 

odpowiedzialną za przedłużenie terminu realizacji inwestycji oraz pomniejszenie poziomu dofinansowania 

jest obecna Pani Prezes? Zastępca Burmistrza poinformowała, że na etapie dyskusji o nowym Prezesie, część 

radnych wyrażała obawy, że nowy Prezes niewłaściwie poprowadzi realizację tej inwestycji. Zastępca Burmi-

strza przypomniała, że w swojej wypowiedzi stwierdziła jedynie, że za te opóźnienia nie będzie można obcią-

żyć nowego Prezesa spółki. Zastępca Burmistrza dodała, że to radny Krzysztof Koronkiewicz w swojej wy-

powiedzi miał stwierdzić, że to jest wina Pani Iwańskiej. Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że Za-

stępca Burmistrza w swojej poprzedniej wypowiedzi potwierdziła winę Pani Prezes. Radny zwrócił się z 

prośbą o wyraźne potwierdzenie ww. stwierdzenia, ponieważ za wydłużenie terminu realizacji zadania i obni-

żenie przyznanego dofinansowania ktoś musi odpowiadać. Zdaniem radnego, tym samym nie można już wy-

stępować z zamiarem obrony nowego Prezesa spółki w związku z powyższymi informacjami. Radny zadał 

pytanie, kto odpowiada za powyższy stan rzeczy: Pani Prezes, Zarząd, czy pracownicy? Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że zarząd spółki jest jednoosobowy i ponownie w tej sprawie stwierdziła, że cyt. „prawda jest 

skomplikowana, mity są proste”. Radny Krzysztof Koronkiewicz ponownie domagał się odpowiedzi na po-

stawione przez siebie pytanie, ponieważ za zarzuty podniesione przez Zastępcę Burmistrza ktoś ponosi kon-

sekwencje. Burmistrz przyrównał efekt odpowiedzi na pytanie radnego w układzie „tak lub nie” do anegdoty 

i zapytał radnego, co by odpowiedział na pytanie cyt. „czy przestał Pan brać łapówki?”. Burmistrz poinformo-

wał, że sprawa zostanie przedstawiona w swoim czasie i dodał, że radny nie jest na sali sądowej, aby zadawać 

takie pytania. Zdaniem Burmistrza nie można w tej sprawie wybiegać w przyszłość i dyskusja nad powyższą 

sprawą nie stanowi przedmiotu debaty nad raportem o stanie gminy. Radny Krzysztof Koronkiewicz ponowił 

swoje pytanie o odpowiedzialność w związku z przedstawionymi zarzutami w sprawie przedłużenia terminu 

realizacji inwestycji i obniżenia poziomu dofinansowania. Radny zaznaczył, że są to bardzo poważne zarzuty. 

Radny stwierdził, że Zastępca Burmistrz nie odpowiedziała na jego pytanie.  

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że dyskusja ponownie dot. rzeczy przyszłej, która jest niepewna i może 

się nie sprawdzić. Zdaniem radnego, Zastępca Burmistrza podparła się opinią, która nie ma nic wspólnego z 

terminem wykonania. Radny poinformował, że proces uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest określony 



Protokół Nr XXXII.2021 z XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21 czerwca 2021 r. 
 

29 

 

w czasie. Radny dodał, że podobna sytuacja wystąpiła w okresie budowania oczyszczalni, kiedy ten proces 

również trwał pół roku. Radny zwrócił uwagę, że proces ten zależy od formuły określonej w umowie. Nastę-

puje odbiór techniczny, odbiór finansowy i później trwa normalny rozruch tej inwestycji i proces ten obejmuje 

najczęściej okres poza terminem określonym w umowie. Radny stwierdził, że z informacji kierownika projektu, 

którą przytoczyła Zastępca Burmistrza, nie wynika, że inwestycja nie zostanie do końca roku wykonana. W 

ocenie radnego nie można posługiwać się tego rodzaju argumentem z uwagi na trwający jeszcze półroczny 

okres realizacji tego zadania. Radny stwierdził, że tego rodzaju argumentacja wprowadza w błąd. Zdaniem 

radnego pytanie radnego Krzysztofa Koronkiewicza w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych przedłuże-

nia terminu realizacji inwestycji i możliwości obniżenia kwoty dofinansowania jest słuszne wobec tak jedno-

znacznego stwierdzenia na ten temat przedstawionego przez Zastępcę Burmistrza. Radny stwierdził, że o ter-

minie zakończenia realizacji projektu nie decyduje ani Zastępca Burmistrza, ani Rada Nadzorcza spółki, ani 

Zarząd spółki tylko wykonawcy, którzy podpisali umowy, z których wynikają konsekwencje niezrealizowania 

prac w określonym terminie. Radny dodał, że biorąc pod uwagę wartość tego projektu ewentualne konsekwen-

cje finansowe z tytułu niewykonania umowy byłyby dla wykonawcy bardzo dotkliwe. Zdaniem radnego ter-

miny określone w umowach powinny zostać dotrzymane jak pierwotnie zakładano i nie będzie z tego tytułu 

żadnych konsekwencji. Radny wyraził swój sprzeciw wobec przedstawienia jako argumentu cyt. „dlatego nie 

wybrano Pani Prezes, bo z góry przewiduje się, że ona to przewali w terminie”.           

 

Radny Stanisław Wojtuń poinformował, że wypowiedź w ww. sprawie Zastępcy Burmistrza zrozumiał jako 

możliwość tzn. „może być” i wyraził niezrozumienie dla pytań radnego Krzysztofa Koronkiewicza w sprawie 

podania winnych w tej sprawie. Radny dodał, że radny Stanisław Wełniak w swojej powyższej wypowiedzi 

podkreślił, że wydłużenie terminu realizacji inwestycji i obniżenie poziomu przyznanej dotacji dot. stanu przy-

szłego i niepewnego i tym samym obecnie nie można jeszcze kogokolwiek o cokolwiek oskarżać. Radny 

stwierdził, że jak ten termin nie zostanie dotrzymany, to dopiero wówczas odbędzie się dyskusja w tym temacie.   

 

Radny Łukasz Piosik poinformował, że Pani Prezes nie przystąpiła w ogóle do konkursu i tym samym nie 

można wysnuwać tego rodzaju przypuszczeń. Radny dodał, że kiedy spółkę obejmie nowy Prezes, to Rada 

może przeanalizować dokumentację dot. spółki.   

 

Burmistrz podziękował radnym i społecznikom za udział w debacie na temat raportu. Burmistrz stwierdził, 

że radni zadecydują, czy podniesione podczas powyższej dyskusji oczekiwania są obecnie priorytetowe. Bur-

mistrz wyraził dumę z pracy wykonanej wraz ze swoim zespołem w 2020 r. Burmistrz podkreślił trudność i 

nieprzewidywalność roku 2020. Burmistrz zaznaczył, że dochody w ub. roku wzrosły. Burmistrz odniósł się 

do wyzwań roku 2020 i przytoczył przykład dot. przeprowadzenia wyborów, podkreślając, że nigdy nie był w 

takiej sytuacji, że musiał szukać opinii prawnych i kwestionować decyzje premiera w kwestii przekazania 

danych mieszkańców. Burmistrz poinformował, że obecnie przedmiotem niepokoju jest problem braku miejsc 

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Złotowie w związku z rozwojem mieszkalnictwa w tej części miasta. Burmistrz 

dodał, że placówka ta funkcjonuje w systemie zmianowym. Burmistrz podkreślił, że ww. sprawy wywołały 
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jego niepokój a nie budowa lodowiska, czy krytych kortów tenisowych. Burmistrz podniósł sprawę wysokiego 

poziomu wydatków w zakresie pomocy społecznej w wysokości 45% i dodał, że w porównaniu do innych 

miast wydatki w ww. zakresie są znacznie wyższe. Burmistrz zadał pytanie o przyczyny skali tych wydatków 

i wielkości deficytu społecznego miasta. Burmistrz podkreślił, że ta debata jest cenna, jest „papierkiem lak-

musowym” jak radni czują problemy miasta. Burmistrz poinformował, że jeżeli nie otrzyma wotum zaufania 

za relacje, za emocje cyt. „to trudno, będę ubolewał”. Zdaniem Burmistrza w tej dyskusji należy wypracowy-

wać rozwiązania służące wszystkim, a nie kierować się interesem indywidualnych potrzeb, czy partykularnym 

interesem.  

 

Burmistrz podkreślił znaczenie pracy wykonanej w związku z aplikacją do Funduszy Norweskich. Burmistrz 

poinformował, że w ramach tego wniosku miasto ma obowiązek przeprowadzić przedsięwzięcia rozwojowe 

oraz zadania w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Burmistrz zaznaczył, że w wyniku konsultacji z 

doradcami projektu zaproponowano budowę krytych kortów tenisowych w ramach ww. partnerstwa m.in. z 

uwagi na wskaźniki finansowe. Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli obecnie przychód z kortów wynosi prawie 30 tys. 

zł a koszt wynosi 6 tys. zł, to jest to interes i zachęta dla prywatnego przedsiębiorcy. Burmistrz dodał, że 

właśnie z powyższego powodu nie zaproponowano budowy lodowiska w ramach partnerstwa publiczno-praw-

nego, ponieważ w przypadku lodowiska przychody są większe, a koszty są takie same. Burmistrz podkreślił, 

że gmina nie jest od robienia biznesu, biznes potrafi znaleźć lepsze rozwiązania dla tego typu inwestycji. Bur-

mistrz zaproponował znaleźć partnera w realizacji tej inwestycji. Burmistrz podkreślił, że współcześnie na tym 

polega planowanie w gminie tzn. poszukuje się innych dziedzin dochodów. Burmistrz poinformował, że w 

ramach Funduszy Norweskich znajdują się środki przeznaczone na realizację przedsięwzięć z udziałem part-

nerów prywatnych. Zdaniem Burmistrza deklaracja ZTT w sprawie przejęcia przez stowarzyszenie zarządu 

nad kortami tenisowymi przy al. Mickiewicza jest bardzo konkretna. Burmistrz zaprosił do rozmów w tej 

sprawie przedstawicieli ZTT. Burmistrz poinformował, że należy szukać rozwiązań, które ograniczą stałe 

koszty z uwagi na nowe wyzwania. Burmistrz podkreślił w tym działaniu rolę potencjału organizacji pozarzą-

dowych. Burmistrz dodał, że sprawnie i skutecznie działające organizacje pozarządowe są jednym z jego prio-

rytetów. Burmistrz poinformował, że w celu profesjonalizacji organizacji pozarządowych w ramach Funduszy 

Norweskich znajduje się centrum, które będzie miejscem wsparcia dla tych podmiotów m.in. w zakresie takich 

usług jak księgowość i porady prawne. Burmistrz odniósł się do deklaracji ZTT i poinformował, że pojechał 

do Poznania w celu zapoznania się z funkcjonowaniem krytych kortów tenisowych i rozpoczęło to dyskusję 

w tej sprawie. Burmistrz stwierdził, że nie uważa obecnie budowy krytych kortów tenisowych za pilniejszą od 

budowy lodowiska z tego powodu, iż zadanie to zostało wpisane do Funduszy Norweskich. Burmistrz podkre-

ślił, że bez informacji w sprawie wyników rozstrzygnięcia tej aplikacji w ramach Funduszy Norweskich nie 

należy naruszać konstrukcji tego wniosku poprzez wyciąganie z niego poszczególnych zadań. Burmistrz za-

znaczył, że nie jest przeciwko przebudowie Amfiteatru, ponieważ jest to kolejne zadanie do realizacji jeszcze 

w tym roku. Zadanie to zostało ujęte we wniosku w ramach Funduszy Norweskich m.in. z uwagi na trudność 

znalezienia dofinansowania zewnętrznego na tego typu działania, te podjęte do tej pory się nie powiodły. Bur-

mistrz poinformował, że w sprawie budowy lodowiska istnieje możliwość uzyskania środków z Ministerstwa 
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Sportu, jednak warunkiem ich uzyskania jest posiadanie dokumentacji i dlatego to zadanie pojawiło się obec-

nie w zmianach budżetowych. Burmistrz dodał, że Dyrektor ZCAS Pan Tadeusz Drobczyński, zgłaszał ko-

nieczność realizacji tego zadania już w ubiegłym roku i informował o złym stanie konstrukcji namiotu sztucz-

nego lodowiska, a obfite opady śniegu w ostatnim sezonie spowodowały, że temat ten stał się pilny. Burmistrz 

zaznaczył, że nie wyklucza możliwości zastosowania innego rozwiązania i wariantu realizacji tego zadania. 

Burmistrz stwierdził, że radni zdecydują o kształcie tego obiektu tzn. jeżeli uznają, że nie należy budować 

wymiarowego obiektu umożliwiającego grę w hokeja, tylko zachować jego dotychczasowy rekreacyjny cha-

rakter, to będzie ich decyzja. Zdaniem Burmistrza należałoby zbudować wymiarowy obiekt wraz z bandami 

oraz ogrzewaną przebieralnią, toaletami i małą widownią. Burmistrz podkreślił, że jeżeli radni będą przeciw-

nego zdania i uznają, że potrzeba pełnowymiarowego obiektu jest zbyt mało uzasadniona, to zostanie zastoso-

wane rozwiązanie pośrednie. Burmistrz poinformował, że „Forum Sportu” zostało przez niego zorganizowane 

w celu dyskusji z lokalnym środowiskiem sportowym. Burmistrz podkreślił, że bardzo poważnie traktuje 

uzgodnienia poczynione na tej platformie, część z nich została wykonana. Burmistrz dodał, że obecnie nie 

organizuje kolejnego spotkania w ramach „Forum” z uwagi na oczekiwanie na rozstrzygnięcie Funduszy Nor-

weskich. Burmistrz poinformował, że po uzyskaniu pozytywnego wyniku tej aplikacji zostanie przedstawiony 

plan działania w zakresie sportu i zostaną ze sportowcami ustalone priorytety i na pewno będzie mowa o 

krytym korcie tenisowym, jak i o krytym boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Wioślarskiej. Zostanie 

ustalona kolejność w zakresie budowy i przebudowy poszczególnych obiektów sportowych i zdaniem Burmi-

strza w tej kadencji te zadania powinny zostać zrealizowane.      

 

Burmistrz nawiązał do podjęcia przez radnych decyzji w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz oceny i 

podsumowania ubiegłego roku. Burmistrz podkreślił, że rok 2020 nie był prosty z uwagi na trwającą pandemię 

i jego wyzwania były oparte o naprawdę poważniejsze potrzeby. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego 

Krzysztofa Koronkiewicza w sprawie komunikacji miejskiej. Burmistrz poinformował, że podczas konsultacji 

w ramach zadań Funduszy Norweskich, w których radny nie uczestniczył, przyjęto testowo i pilotażowo ko-

munikację wokół szkół w celu rozładowania problemu dojazdów i „korków” na terenie placówek oświatowych. 

Burmistrz dodał, że została opracowana koncepcja w zakresie komunikacji i obecnie czekamy na odpowiednie 

granty. Burmistrz poinformował, że w „Krajowym Planie Odbudowy” zawarte są priorytety dot. m.in. elek-

tromobilności i komunikacji. Burmistrz zaznaczył, że na razie nie ma czasu na udzielanie wywiadów mediom, 

o czym mówił radny Krzysztof Koronkiewicz, tylko należy czekać na uruchomienie odpowiednich programów 

i grantów. Burmistrz poinformował, że miasto ma konkretny pomysł w temacie komunikacji a obecnie należy 

czekać na uruchomienie ww. Planu. Burmistrz przypomniał, że w kontekście działań w zakresie komunikacji 

w 2020 r. przebudowano ul. Polną i ul. Staszica a nie tylko uzupełnia się nawierzchnię dróg tzn. „łata się drogi”, 

jak stwierdził to w swojej wypowiedzi radny Krzysztof Koronkiewicz. Burmistrz poinformował, że firma 

„Zbyszko” szukała lokalizacji dla swojego zakładu w wielu gminach m.in. w gminie Jastrowie. Firma wybrała 

lokalizację w pilskiej strefie ekonomicznej m.in. z uwagi na istniejącą tam zaawansowaną infrastrukturę. Bur-

mistrz dodał, że nikt mu nie wmówi, że nie rozmawia z potencjalnymi inwestorami, ponieważ bardzo poważnie 

traktuje każdy sygnał od przedsiębiorców. Burmistrz poinformował, że rozmowa przedstawicieli firmy 
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„Zbyszko” z Zastępcą Burmistrza została mu zrelacjonowana i odbyła się w innym duchu niż przedstawił ją 

w swojej wypowiedzi radny Krzysztof Koronkiewicz. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysz-

tofa Koronkiewicza w kwestii pomijania interesów przedsiębiorców. Burmistrz dodał, że radnemu najprawdo-

podobniej chodzi o wybudowanie myjni samochodowej przy ul. Chojnickiej. Burmistrz zaznaczył, że na tym 

terenie jest potrzebny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan ten przewiduje na części tego 

terenu wybudowanie drogi. Burmistrz poinformował, że w przypadku sprzedaży tego terenu pod budowę ww. 

myjni, to powstanie tam zwężenie drogi obsługującej cały ten obszar o pow. 25 ha. Obsługa tego terenu będzie 

odbywać się ul. Rogatki a radny chciałby zmniejszyć pas drogowy, aby można tam było wybudować myjnię. 

Burmistrz stwierdził, że przedsiębiorca może wybudować tą myjnię w innej lokalizacji i w innym zakresie. 

Burmistrz podkreślił, że decyzja w powyższej sprawie była obiektywna, ponieważ została podjęta przez zespół 

urbanistów. Zespół ten już dwa razy podejmował w tej sprawie decyzję kierując się uregulowaniem przestrzen-

nym przyszłego planu a nie partykularnymi interesami. Burmistrz poinformował, że są sytuacje, kiedy należy 

odmówić i nie można podsycać niepotrzebnych nadziei. Burmistrza zaznaczył, że w tej sprawie można znaleźć 

rozwiązanie innego rodzaju.       

 

Burmistrz w odniesieniu do zarzutu nie przychodzenia na posiedzenia komisji podniesionego przez radnego 

Henryka Gollę powiedział cyt. „Ja tego nie upubliczniam. Raz była sytuacja, ja też przeszedłem covid i leżałem 

obłożnie chory w łóżku na to diabelstwo co wszyscy, a wy będzie używać tego argumentu, że ja nie przychodzę 

na spotkania”. Radny Henryk Golla stwierdził, że powyższa sytuacja nie dot. tego roku. Burmistrz podkre-

ślił, że sytuacja ta dot. właśnie tego roku. Burmistrz dodał, że podczas swojej nieobecności posiadał bieżące 

informacje z prac komisji. Burmistrz stwierdził, że część radnych posiada większe doświadczenie pracy w 

samorządzie i zwrócił się m.in. do radnego Romana Głyżewskiego, Henryka Golli, Stanisława Wełniaka i 

Krzysztofa Żelichowskiego o podzielenie się swoim doświadczeniem w celu budowy lepszych relacji. Bur-

mistrz zaapelował o skupienie się na sprawach a nie na personaliach. Następnie Burmistrz odniósł się do za-

rzutu dot. spraw sądowych. Burmistrz zaznaczył, że nie może pozwolić na naruszanie dobrego imienia danej 

osoby lub naszej instytucji w dyskusji na sesji. Burmistrz nawiązał do podniesionej w wypowiedzi radnego 

Henryka Golli kwestii manipulacji i zapowiedział przyjrzenie się tej sprawie, co radni mieli na myśli. Bur-

mistrz podkreślił, że sprawa wycofania wkładu 5 mln zł dla MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie nie była zamie-

rzonym utajnieniem informacji, tylko nieuwagą ze strony radnych w zakresie zapoznawania się z materiałami 

sesyjnymi. Burmistrz poinformował, że posiada narzędzia do kontrolowania spółek z udziałem majątku gminy 

i widzi kiedy sprawy nie idą w dobrą stronę. Burmistrz stwierdził, że w przypadku spółki MZWiK na dzisiej-

szej sesji radni otrzymali tego potwierdzenie. Burmistrz dodał, że w spółce tej jest rozrost wynagrodzeń skut-

kujący wzrostem taryfy, o czym informuje radnych, a część z nich ignoruje te informacje uznając, że w tej 

sprawie istnieje jakiś podtekst, jakieś cyt. „ukryte działanie”, czemu Burmistrz zaprzeczył. Burmistrz zazna-

czył, że odpowiedzialnie traktuje swoją pracę i finanse miasta oraz chce dobrze wykorzystać ten czas z udzia-

łem radnych. Burmistrz pozytywnie odniósł się do przeprowadzonej debaty chociaż dot. detali, lodowiska czy 

krytego kortu. Zdaniem Burmistrza miasto stoi mocno na nogach i jest gotowe do większych wyzwań i można 

przystąpić do realizacji cyt. „koncertu życzeń”, który zaczyna się urealniać i już wiele zadań do realizacji nie 
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zostało. Burmistrz dodał, że w przypadku otrzymania środków z Funduszy Norweskich proces realizacji tych 

zadań przyspieszy. Burmistrz zwrócił się z prośbą o indywidualną ocenę bilansu wspólnej pracy za rok 2020. 

Burmistrz dodał, że radni również pochodzą z wyborów i reprezentują mieszkańców i powinni solidnie i au-

tentycznie ocenić miasto. Burmistrz podkreślił, że razem z radnymi odpowiada za rozwój miasta, ponieważ to 

Rada ustala budżet, który on wykonuje.  

 

Radny Roman Głyżewski stwierdził, że zarówno Burmistrz, jak i radni chcą dalszego rozwoju miasta. Radny 

zaznaczył, że jest kilka spraw strategicznych w mieście mających bardzo duży wpływ na budżet. Jedną z nich 

jest sprawa 5 mln wkładu dla MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Radny zwrócił się z prośbą o przeprowadzanie 

rozmów z radnymi przed wprowadzaniem tego rodzaju zmian do budżetu i WPF. Radny zaapelował o wypra-

cowanie formuły dyskusji nad poważnymi zmianami przed ich wprowadzeniem do projektów uchwał finan-

sowych. Następnie radny odniósł się do sprawy MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Radny poinformował, że w 

ramach pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie punktu dot. kontroli wewnętrznych zapoznał się z materiałem 

dot. kontroli spółki, od którego sprawa spółki się zaczęła. Kontrola została przeprowadzona przez audytora 

wewnętrznego w okresie od 25 października 2019 r. do 10 stycznia 2020 r.  Radny podniósł również temat 

zmiany w składzie Rady Nadzorczej MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, która miała miejsce w 2020 r. Radny 

stwierdził, że główny nacisk w tym materiale jest położony na niewłaściwe wydatkowanie przez spółkę środ-

ków z budżetu gminy. W ramach kontroli sporządzono 8 punktów/uwag. Radny poinformował, że na powyższe 

uwagi Pani Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie odpowiedziała w dniu 16 marca 2020 r. W odpo-

wiedzi tej Pani Prezes podniosła, że audytor zgłaszająca te uwagi nie ma racji. Radny dodał, że w tym czasie 

Burmistrz, jako Zgromadzenie Wspólników tej spółki z uwagi, iż miasto posiada w niej 100% udziałów, do-

konał zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Radny zaznaczył, że Zastępca Burmistrza zasiadała w Radzie Nad-

zorczej spółki od 2015 r. i w przypadku później wykazywanych błędów powinna na nie już wcześniej zwrócić 

uwagę w zakresie uprawnień kontrolnych. Radny poinformował, że w dniu 17 marca 2021 r. została przepro-

wadzona kontrola spółki przez WOKiSS z Poznania. Zdaniem radnego powyższa kontrola została najprawdo-

podobniej zlecona pod presją Burmistrza i zapłacona ze środków spółki. Radny przytoczył kilka uwag zawar-

tych w ww. raporcie cyt. „analiza zasad wynagrodzenia pracowników prawidłowa”. Radny dodał, że nie 

stwierdzono w tym zakresie żadnych błędów. Radny poinformował, że wynagrodzenie członka zarządu tzn. 

Prezesa zostało przyjęte bez uwag. Radny poinformował, że w raporcie stwierdzono duże nieprawidłowości 

w zakresie zawartych umów zleceń z pracownikami, szczegółowa analiza została sporządzona dla 11 pracow-

ników i znajduje się w raporcie. Następnie radny przedstawił kwoty, o których mowa w raporcie. W 2016 r. 3 

pracowników posiadało zawarte umowy na kwotę ponad 12 tys. zł a wartość zawartych umów dla 2 osób z 

zewnętrz wyniosła 13,4 tys. zł. W 2017 r. pracownicy posiadali 9 zawartych umów na kwotę 17,8 tys. zł, 4 

umowy zawarte z osobami z zewnątrz opiewały na kwotę 6.425,00 zł. W 2018 r. zawarto 7 umów zlecenia z 

pracownikami na kwotę 15,1 tys. zł, i 6 umów z osobami z zewnątrz na kwotę 9,1 tys. zł. W 2019 r. zawarto z 

pracownikami 6 umów na kwotę 11 tys. zł, z osobami z zewnątrz zawarto 8 umów na kwotę 18 tys. zł, ponadto 

zawarto 8 umów na spisywanie liczników z emerytem, byłym pracownikiem spółki, na łączną kwotę 26.470,00 

zł. Następnie radny przedstawił rekomendowane zmiany zawarte w raporcie: konieczność zmiany dot. umowy 
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spółki z 1996 r. w zakresie ujednolicenia jej tekstu. Radny przytoczył zapisy rekomendacji dot. Rady Nadzor-

czej cyt. „skład osobowy należy dobierać z najwyższą starannością pod względem specyfiki spółki, do analizy 

aktualny skład”. Radny odniósł się do przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą wyboru Prezesa i przedstawił 

swoją opinię na temat jej składu. Zdaniem radnego w 5-osobowym składzie 2 osoby powinny reprezentować 

spółkę, 2 osoby powinny reprezentować właściciela tj. gminę i powinny być wybierane przez Burmistrza, a 5 

osoba powinna stanowić „bufor bezpieczeństwa” i być niezależna. Radny podniósł temat możliwości rozsze-

rzenia uprawnień Rady Nadzorczej w zakresie obejmującym takie działania jak: uzyskanie zgody na zawiera-

nie umów cywilnoprawnych z pracownikami, odpowiedzialność za ukształtowanie polityki płacowej, zasady 

naliczania dodatkowego wynagrodzenia, przyznanie prawa do zawieszania członka zarządu z ważnych powo-

dów, zmiany dot. spraw organizacji funkcjonowania rady nadzorczej, rozważenie sprawy dot. możliwości sta-

tutowych zapisów kontroli spółki przez wspólników. Radny podkreślił znaczenie spółki dla funkcjonowania 

samorządu w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

 

Radny Łukasz Piosik zadał pytanie na temat składu rady nadzorczej w spółce komunalnej i możliwości za-

siadania w niej 3 członków z ramienia Urzędu. W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że przepisy w tym 

względzie zostały spełnione i zapewnił, że starannie dobrał osoby do Rady Nadzorczej. Zdaniem Burmistrza 

są to obecnie jedni z najlepszych pracowników, którzy mogliby poprowadzić te sprawy właśnie z uwagi na 

znaczenie tej spółki. Burmistrz wyraził nadzieję na pozytywne załatwienie sprawy taryf. Burmistrz zwrócił 

uwagę, że obecnie już widać skutki tych wynagrodzeń, ponieważ „Wody Polskie” nie chcą zaakceptować taryf 

przy tak znaczącym wzroście wynagrodzeń. Burmistrz stwierdził, że radni zostali zaangażowani w dyskusję 

nie przyjmując argumentów przedstawionych przez stronę urzędową. W ocenie Burmistrza spowodowało to 

niepotrzebne przekazanie w ostatniej fazie środków z budżetu miasta na realizację tego projektu, które zostały 

skonsumowane na te same prace zlecone pracownikom bez dodatkowych godzin. Burmistrz poinformował, że 

środki te były przeznaczane na cyt. „śmieszne wręcz” zadania zlecane np. przeprowadzenia inwentaryzacji za 

kilka tys. zł, co jest obowiązkiem. Burmistrz zaznaczył, że te zadania nie były ponadnormatywne i nie ma 

dokumentów na ich wykonanie w ponadnormatywnym czasie. Środki na wynagrodzenia pochodzą „zostały 

wtłoczone” z różnych źródeł. Burmistrz stwierdził, że płaca w spółce jest ponadprzeciętna i należało zahamo-

wać ten proces. Natomiast środki, które miasto przekazało do tej pory w wysokości 12 mln zł, na tym etapie 

po przeprowadzeniu szczegółowej analizy, wystarczą do zakończenia realizacji projektu. Burmistrz stwierdził, 

że jeżeli radni byliby podczas tej dyskusji bardziej otwarci na argumenty, to można by przekazać kwotę 2 mln 

zł, która jeszcze w tym budżecie ma zostać przekazania dla spółki, na inne zadania. Burmistrz poinformował, 

że projekt nie potrzebuje środków własnych z budżetu miasta, istnieją pewne problemy ale to jeszcze przed 

nami. Burmistrz pozytywnie odniósł się do działań Rady Nadzorczej i wyraził nadzieję, że nowy Prezes bez-

piecznie zakończy realizację inwestycji i przedstawi nową jakość w zarządzaniu spółką.  

 

Pan Henryk Golla stwierdził, że w swojej wypowiedzi na temat MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, Burmistrz 

wspomniał o kwestiach dot. wynagrodzeń i ich wysokiej średniej. Zdaniem radnego społeczeństwo byłoby 



Protokół Nr XXXII.2021 z XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21 czerwca 2021 r. 
 

35 

 

bardziej uspokojone, aby została przestawiona informacja na temat symetrycznej średniej wynagrodzeń w 

Urzędzie Miejskim i w spółce bez podawania nazwisk poszczególnych pracowników.  

 

Radni nie zgłosili innych pytań i uwag odnośnie „Raportu o stanie Gminy Miasto Złotów za rok 2020”. Prze-

wodniczący zakończył debatę nad powyższym raportem.  

 

Przewodniczący o godz. 18.00 zarządził 10-minutową przerwę. O godz.18:17 obrady zostały wznowione.    

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zwrócił się do Zastępcy Burmistrza o przekazanie radnym pisma z „Wód 

Polskich” na temat niezatwierdzenia taryf w celu wyjaśnienia związanych z tym wątpliwości. W odpowiedzi 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że informacje w tym zakresie zostaną radnym przedstawione, tylko w 

tej sprawie „Wody Polskie” przesłały 3 lub 4 pisma m.in. w zakresie uzupełnienia brakujących dokumentów. 

Natomiast w ostatnim piśmie „Wody Polskie” stwierdziły, że propozycja spółki odnośnie taryf jest niewła-

ściwa i należy ponownie opracować taryfy.                                  

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa wotum zaufania 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa wotum zaufania w 

materiałach dot. XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Przewodniczący przed głosowaniem przytoczył fragment ustawy o samorządzie gminnym odnośnie udziele-

nia przez radę gminy wotum zaufania organowi wykonawczemu cyt. „uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum 

zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością ustawowego składu rady gminy. Nie podjęcie 

uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznacznie z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wój-

towi wotum zaufania”. Następnie Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały.  

 

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

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa 

wotum zaufania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada nie  podjęła ww. uchwały 6 głosami „przeciw” 

przy 5 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”. W głosowaniu w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta Złotowa wotum zaufania nie uzyskano bezwzględnej większości ustawowego składu Rady. W konse-

kwencji znalazł zastosowanie przepis art. 28 aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

stanowiący, że niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem 

uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.  

 

Przewodniczący poinformował, że ta uchwała jest jednoznaczna z nieudzieleniem wotum zaufania Burmi-

strzowi Miasta Złotowa.  
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Punkt 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2020 rok oraz 

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 

Radni otrzymali sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Złotów za rok 2020, sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2020 oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 

w materiałach dotyczących XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Materiały były przedmiotem posiedzenia 

połączonych komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 17 czerwca 2021 r.     

Radni nie zgłosili uwag i pytań dotyczących ww. punktu.  

 

Punkt 9.1. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2020 rok wraz z informacją o stanie 

mienia jednostki samorządu terytorialnego 

Radni otrzymali uchwałę Nr SO-15/0954/22/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Miasto Złotów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w 

materiałach dotyczących XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Materiały były przedmiotem posiedzenia 

połączonych komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 17 czerwca 2021 r.     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej (dalej: „Przewodniczący”) odniósł się do ww. uchwały i poinformował, że 

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia 

jednostki samorządu terytorialnego zostało przez RIO zaopiniowane pozytywnie.  

Radni nie zgłosili uwag i pytań dotyczących ww. punktu.  

 

Punkt 9.2. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie opinii o wykonaniu 

budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2020 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza 

Miasta Złotowa za rok 2020 

Radni otrzymali uchwałę Nr 1.2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 maja 2021 r. w 

sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za 2020 rok wraz z wnioskiem w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2020 w materiałach dotyczących XXXII sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie. Materiały były przedmiotem posiedzenia połączonych komisji stałych Rady Miejskiej 

w Złotowie w dniu 17 czerwca 2021 r.     

 

Przewodniczący odniósł się do ww. uchwały i poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie 

zaopiniowała wykonanie przez Burmistrza Miasta Złotowa budżetu za rok 2020 wraz z wnioskiem o udzielenie 

Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2020.  

Radni nie zgłosili uwag i pytań dotyczących ww. punktu.  
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Punkt 9.3. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o udzielenie Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok 

Radni otrzymali uchwałę Nr SO-15/0955/66/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie 

o udzielenie Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok w 

materiałach dotyczących XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Materiały były przedmiotem posiedzenia 

połączonych komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 17 czerwca 2021 r.     

 

Przewodniczący odniósł się do ww. uchwały i poinformował, że Skład Orzekający RIO w Poznaniu uznał 

ww. wniosek Komisji Rewizyjnej za należycie uzasadniony.   

Radni nie zgłosili uwag i pytań dotyczących ww. punktu.  

 

Punkt 9.4. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz 

informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 

Przewodniczący otworzył dyskusję i zadał pytanie Skarbnikowi Gminy Miasto Złotów, p. Jadwidze Skórcz, 

czy została przygotowana prezentacja w związku z rozpatrywaniem ww. punktu. Pani Skarbnik zwróciła się 

do radnych z pytaniem, czy w związku z informacjami udzielonymi na temat wykonania budżetu w 2020 r. w 

poprzednim punkcie dot. debaty nad „Raportem o stanie Gminy Miasto Złotów za rok 2020” wyrażają oni 

wolę zapoznania się z ww. prezentacją? Radni nie zgłosili uwag i pytań w sprawie przedstawienia prezentacji. 

Tym samym prezentacja nie została przedstawiona. Pani Skarbnik zwróciła się do radnych o zadawanie pytań 

w zakresie ww. punktu porządku obrad.       

 

Radny Roman Głyżewski, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odniósł się do pracy tej komisji w 

zakresie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa za rok 2020. Radny poinformował, że 

udzielenie absolutorium jest związane z wykonaniem budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jest aktem 

organu stanowiącego, a rada gminy poprzez podjętą uchwałę wyraża pozytywną lub negatywną ocenę 

wykonania budżetu przez organ wykonawczy. Radny zaznaczył, że udzielenie absolutorium Burmistrzowi nie 

zwalnia tej osoby od odpowiedzialność karnej, karno-skarbowej lub dyscyplinarnej, jeżeli zostaną ujawnione 

przypadki naruszenia zasad gospodarki finansowej powodujące szkody dla budżetu gminy. Radny 

poinformował, że Komisja Rewizyjna pracowała w składzie 3 – osobowym: radny Roman Głyżewski 

(Przewodniczący), radny Henryk Golla (Zastępca Przewodniczącego) oraz radny Janusz Justyna (Członek 

komisji). Następnie radny przedstawił informacje z zakresu wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 

2020. Radny podkreślił, że rok 2020 był bardzo trudnym rokiem dla wszystkich, w szczególności dla spraw 

finansowych i kondycji finansów w związku z panującą pandemią. Radny pozytywnie ocenił pracę 

pracowników jednostek miejskich w zakresie pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. Radny 

poinformował, że dochody miasta wzrosły o 3,4 %, czyli o 3.026.744 zł, wydatki spadły o 7.1% tj. o 7.024,075 

zł. Radny dodał, że spadek ten mógł być spowodowany brakiem możliwości wykonania niektórych inwestycji, 



Protokół Nr XXXII.2021 z XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21 czerwca 2021 r. 
 

38 

 

część z tych zadań została zapisana jako wydatki niewygasające na przyszły rok. Deficyt został zaplanowany 

na koniec roku w kwocie 9.123.381 zł. Na koniec grudnia 2020 r. zamiast planowanego deficytu wykonano 

nadwyżkę budżetową w kwocie 927.436,68 zł. Radny wspomniał, że dodatkowymi środkami, które wpłynęły 

w ciągu roku, a nie były planowane na jego początku, były środki z Narodowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w kwocie 2.680.000,01 zł. Zaplanowane dochody z tytułu podatku CIT zostały zwiększone o kwotę 

1.854.000 zł. Radny pozytywnie ocenił sprzedaż gruntów w 2020 r., która wzrosła w stosunku do planowanych 

o kwotę 834 tys. zł. Radny poinformował o zaciągnięciu kredytu przez gminę w wysokości 3.641.671,50 zł. 

Rady w odniesieniu do ww. kredytu stwierdził, że pojawiły się dyskusje na temat zasadności jego zaciągnięcia 

i dodał, że jego zdaniem gmina poradziłaby sobie bez jego zaciągania. Radny poinformował, że łączna 

dodatkowa kwota, która wpłynęła do budżetu wyniosła 9 mln zł. Radny poinformował, że Komisja Rewizyjna 

przygotowała protokół odnośnie analizy stanu realizacji budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

rok 2020, z którego wynika że komisja przeanalizowała materiały zawarte w sprawozdaniu rocznym z 

wykonania budżetu za rok 2020 w zakresie: dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i 

majątkowych, realizacji zadań określonych w WPF na lata 2020-2025, należności i zobowiązań budżetu, 

wpływów z opłat ze sprzedaży alkoholu, wydatków na realizacje zadań określonych w programie gminnym, 

wydzielonych rachunków dochodów jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, 

dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, MZGL w Złotowie (zakład budżetowy), wpływów z 

sytuacji związanej z Covid-19 na stan finansów w roku 2020, tabeli i załączników do sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu za rok 2020, informacji o stanie mienia gminy za rok 2020 oraz informacji z przebiegu 

wykonania planu finansowego następujących instytucji: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie, Muzeum 

Ziemi Złotowskiej, Złotowskiego Domu Kultury. Następnie radny przeczytał treść uwag i spostrzeżeń dot. ww. 

protokołu. W ramach wykonania dochodów i wydatków oraz wyniku budżetowego na rok 2020 stwierdzono, 

że z przedstawionych powyższych danych finansowych na uwagę zasługuje fakt realizacji nadwyżki 

budżetowej zamiast zakładanego deficytu. Radny dodał, że odnotowano wysokie wykonanie wyniku 

operacyjnego, tendencja ta utrzymywana jest od kilku lat. Radny poinformował, że źródłem finansowania 

wydatków majątkowych w minionych dwóch latach były w większości dochody własne, wypracowane przez 

Gminę Miasto Złotów. Radny zaznaczył, że w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków nie 

uwzględniono kwot związanych z gospodarką odpadami, ponieważ realizacja zadań z tego zakresu należy do 

Związku Gmin Krajna w siedzibą w Złotowie. Radny poinformował, że informacja z wykonania budżetu 

Gminy Miasto Złotów została sporządzona na podstawie dziewięciu szczegółowych rocznych sprawozdań za 

okres od początku do końca 2020 r. Radny dodał, że w trakcie roku 2020 na podstawie uchwał Rady Miejskiej 

w Złotowie dokonano 10 zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych oraz 15 zmian w drodze 

zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta Złotowa. W związku ze zmianami podjętymi w uchwale 

budżetowej w trakcie roku kalendarzowego, nastąpiło zwiększenie po stronie planowanych dochodów z kwoty 

80.208.837,00 zł do kwoty 89.428.672,80 zł. Natomiast w zakresie wydatków została zaplanowana kwota w 

wysokości 91.832.218,00 zł, która po zmianach wyniosła 98.552.053,80 zł. Radny poinformował, że w 2020 

r. dochody własne zostały zrealizowane na poziomie 33.841.619,02 zł, co stanowi 108,3 % planowanego 

dochodu. W ocenie radnego wynik ten jest dobrym wskaźnikiem dla gminy. Radny dodał, że wysokość tych 
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środków była wyższa niż w roku 2019, w którym kwota ta wynosiła 31.384.375,25 zł. Radny poinformował, 

że Gmina Miasto Złotów dofinansowała ze środków własnych w kwocie 3.868.890,00 zł zadania bieżące 

związane z oświatą na poziomie szkół podstawowych. Radny zwrócił uwagę, że kwota ta jest corocznie coraz 

wyższa, w 2019 r. kwota ta wynosiła 3.394.398,21 zł. Subwencja ogólna w zakresie części oświatowej 

wyniosła 16.517.049,00 zł. Radny poinformował, że Komisja Rewizyjna analizując poziom realizacji 

inwestycji za rok 2020 stwierdziła, że zasadnicza część zadań została zrealizowana zgodnie z uchwalonym 

planem finansowym wydatków majątkowych przyjętych w uchwale budżetowej. Radny poinformował, że 

odstępstwo nastąpiło w zakresie realizacji zadania wykupu działek do dnia 31 grudnia 2020 r. Kwota 

przeznaczona na realizacje tego zadania została zaplanowana w wysokości 150 tys. zł. Radny dodał, że 

powyższa kwestia nie została zrealizowana od 2 lat. Radny zwrócił się do Pani Skarbnik o przedstawienie tego 

tematu w ramach swoich odpowiedzi. Następnie radny wymienił pozostałe zadania w ww. zakresie: 

opracowanie dokumentacji na budowę parkingu przy ul. Mokrej oraz budowę windy przy ul Hubego. Radny 

zwrócił uwagę, że przyczyną opóźnienia w przypadku inwestycji budowy parkingu przy ul. Mokrej był brak 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zadanie budowy windy przy ul. Hubego 

zostało określone jako dwuletnie. Radny stwierdził, że w 2020 r. zaplanowane środki zostały zrealizowane, 

uzyskano dochody w większym zakresie niż planowane. Radny w swoim imieniu podziękował wszystkim 

pracownikom merytorycznym, którzy pracowali nad budżetem w Urzędzie Miejskim i w jednostkach 

budżetowych gminy. Następnie radny przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, która 

została wysłana w dniu 17 maja 2021 r. do zaopiniowania przez RIO. Radny podkreślił, że opinia została przez 

RIO zaopiniowana pozytywnie bez żadnych zastrzeżeń. Radny poinformował, że Komisja Rewizyjna w 

zakresie analizowanych i kontrolowanych zagadnień sporządziła dziewięć protokołów, jedną opinię i jedną 

uchwałę. Radny dodał, że pełna dokumentacja znajduje się w Biurze Rady Miejskiej.  Radny podkreślił, że w 

ocenie Komisji Rewizyjnej nie naruszono prawa i dyscypliny budżetowej, sprawozdania wykonane zostały w 

sposób rzetelny, przy ocenie wykonania budżetu kierowano się legalnością, gospodarnością i celowością 

wydatkowania środków finansowych. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 3 

głosami „za” i jednogłośnie podjęła uchwałę nr 1.2021 w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto 

Złotów za rok 2020 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2020.  

 

Pani Skarbnik odniosła się do części zagadnień podniesionych przez radnych podczas debaty nad „Raportem 

o stanie Gminy Miasto Złotów za rok 2020”. Pani Skarbnik ustosunkowała się do wypowiedzi radnego 

Romana Głyżewskiego, który stwierdził, że cyt. „polityka finansowa była bardzo zachowawcza”. Pani 

Skarbnik poinformowała, że nie zgadza się zupełnie z tą opinią. Pani Skarbnik podkreśliła trudność roku 2020 

m.in. w zakresie dochodów z PIT, które w maju i czerwcu 2020 r. były o 1 mln zł mniejsze. Pani Skarbnik 

stwierdziła, że gdyby taki spadek dochodów się utrzymał do końca roku, to wówczas mógłby powstać problem 

ze zrealizowaniem zadań inwestycyjnych, na których wykonanie miasto już podpisało umowy. Pani Skarbnik 

dodała, że sytuacja ta wpływałaby również na wszystkie niezbędne wydatki bieżące. Pani Skarbnik 

poinformowała, że ww. sytuacja od września 2020 r. zaczęła się poprawiać z uwagi m.in. na wzrost dochodów 

z PIT jak i z CIT. Pani Skarbnik dodała, że dochody z CIT w części uratowały sytuację dochodów bieżących, 
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które zostały wykonane w kwocie 1,8 mln zł większej niż planowano. Pani Skarbnik poinformowała, że miasto 

otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie w wysokości 1,6 mln zł, natomiast 

w grudniu 2020 r. gmina otrzymała jeszcze kwotę w wysokości 1 mln zł. Pani Skarbnik poinformowała o 

otrzymaniu również w grudniu 2020 r. przez miasto kwoty w wysokości 120 tys. zł tytułem uzupełnienia 

subwencji. Pani Skarbnik wspomniała o wzroście dochodów ze sprzedaży mienia, co również miało 

pozytywny wpływ na poprawę sytuacji finansowej gminy. Pani Skarbnik odniosła się do podniesionych w 

dyskusji zarzutów w sprawie zasadności zaciągnięcia kredytu przez miasto. Pani Skarbnik stwierdziła, że 

formułowanie tego rodzaju zarzutów jest łatwe w sytuacji ex post. Pani Skarbnik podkreśliła, że jeżeli 

wówczas posiadałaby obecną wiedzę, co do poziomu uzyskanych dochodów i poziomu realnych wydatków, 

to radziłaby Burmistrzowi, aby nie zaciągać tego kredytu. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że decyzja ta była 

podejmowana w październiku 2020 r., czyli w sytuacji niepewnych dochodów oraz pojawiających się 

informacji na temat trzeciej fali pandemii i związanych z tym kolejnymi obostrzeniami i ograniczeniami. Pani 

Skarbnik dodała, że przygotowanie procedury zaciągnięcia kredytu również wymagało czasu m.in. w zakresie 

przygotowania specyfikacji i przeprowadzenia przetargu. Pani Skarbnik podkreśliła, że kredyt jest bardzo tani, 

w 2020 r. z tytułu jego zaciągnięcia gmina zapłaciła niecałe 4 tys. zł odsetek. Pani Skarbnik przypomniała 

sprawę zaciągnięcia przez gminę w 2011 r. kredytu cyt. „właściwe nie wiadomo na co do końca, można 

powiedzieć”, to wówczas odsetki wyniosły ponad 900 tys. zł. Pani Skarbnik stwierdziła, że to właśnie wówczas 

część z radnych powinna zadawać pytania o zasadność zaciągnięcia tego kredytu. Pani Skarbnik 

poinformowała, że zgodnie z przepisami prawa nie jest obojętne jaka kwota będzie na koncie bankowym na 

koniec roku, czyli nieważne w jakiej wysokości są zrealizowane dochody i wydatki ale ważne jest, aby kwota 

subwencji na styczeń roku następnego została przekazana gminie na ten rachunek. Pani Skarbnik dodała, że 

ważne jest również aby środki z Rządowego Funduszu, które gmina otrzymała w kwocie 1 mln zł w grudniu 

ub. roku, były na tym koncie. Ponadto na koncie bankowym muszą znajdować się wszystkie środki z dotacji, 

z których gmina rozlicza się w styczniu i które są w tym miesiącu zwracane, kwota ta wynosiła ponad 500 tys. 

zł. Pani Skarbnik poinformowała, że przy szacowaniu wartości potencjalnego kredytu należy wziąć pod uwagę 

planowany deficyt oraz te wszystkie ww. aspekty. Pani Skarbnik stwierdziła, że zarzut odnośnie zasadności 

zaciągnięcia kredytu można potraktować jako zasadny przy aktualnej wiedzy. Pani Skarbnik dodała, że od 

lutego br. miasto oczekuje na ostateczną decyzję w sprawie rozstrzygnięcie konkursu w ramach Funduszy 

Norweskich. Pani Skarbnik podkreśliła, że w przypadku otrzymania ww. środków powstałaby konieczność 

wpisania do budżetu tych wszystkich przedsięwzięć, które są współistniejące z tymi zapisanymi we wniosku 

złożonym w ramach Funduszy Norweskich. Pani Skarbnik stwierdziła, że wówczas ten kredyt byłby przydatny. 

Pani Skarbnik poinformowała, że obecnie ten kredyt jest tani i nie podjęto decyzji o jego spłacie. Burmistrz 

wystąpił z dodatkowymi propozycjami w zakresie zadań inwestycyjnych do tegorocznego budżetu, aby te 

środki spożytkować.  

 

Pani Skarbnik nawiązała do wypowiedzi radnego Romana Głyżewskiego w sprawie zmiennej polityki 

państwa w zakresie podatków PIT i CIT. Pani Skarbnik przyznała, że polityka ta ma rzeczywiście wpływ na 

dochody gminy. Pani Skarbnik poinformowała, że na dochody naszej gminy zadziałała raczej sytuacja na 
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rynku, kiedy spodziewano się niekorzystanego wpływu sytuacji związanej z pandemią na finanse gminy. 

Tymczasem okazało się, że branża oparta na handlu poradziła sobie się całkiem dobrze, ponieważ dochody z 

CIT, które zostały wykonane w ub. roku na poziomie 4,4 mln zł utrzymały się w I półroczu. W opinii Pani 

Skarbnik, o ile nie będzie czwartej fali pandemii, nie ma obaw, aby gmina nie poradziła sobie z finansowaniem 

podjętych zadań. Pani Skarbnik odniosła się do wypowiedzi radnego Romana Głyżewskiego w sprawie dobrej 

sytuacji finansowej miasta. Zdaniem Pani Skarbnik powyższa wypowiedź kłóci się z inną wypowiedzią 

radnego odnośnie zachowawczej polityki miasta, ponieważ racjonalność dokonywania wydatków ze 

zrealizowanych dochodów jest ważna i należy to ważyć. Pani Skarbnik zapewniła radnych, że zarówno poziom 

realizowanych wydatków bieżących, jak i dochodów oraz wydatków majątkowych jest analizowany 

przynajmniej dwa razy w miesiącu i w stosunku do tych analiz są przedkładane radnym propozycje zmian w 

budżecie.            

 

Pani Skarbnik odniosła się do wypowiedzi radnego Henryka Golli odnośnie „wybiegu” polegającego na 

połączeniu zmian wynikających z uwag RIO z bieżącymi zmianami podczas przyjmowania uchwały 

budżetowej na rok 2020. Pani Skarbnik podkreśliła, że nie był to żaden wybieg. Pani Skarbnik poinformowała, 

że od złożenia projektu uchwały budżetowej tzn. od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia 10 lutego 2020 r. upłynęły 

3 miesiące tj.1/4 roku i w tym okresie znacząco zmieniły się realia. Pani Skarbnik dodała, że proces 

budżetowania w zakresie dochodów i wydatków cały czas zachodzi. W tym przypadku minął cały kwartał od 

momentu złożenia projektu budżetu do podjęcia już poprawionej uchwały. Pani Skarbnik podkreśliła, że 

rozdzielanie tego wówczas nie miało najmniejszego sensu, o czym Pani Skarbnik informowała. Zmiany te 

zostały wymuszone potrzebą chwili a nie chęcią zastosowania jakiegoś wybiegu.   

 

Pani Skarbnik odniosła się do podniesionej w wypowiedzi radnego Henryka Golli sprawy wycofania wkładu 

w wysokości 5 mln zł do MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie w zmianach zaproponowanych w WPF w październiku 

ub. roku. Pani Skarbnik ponownie poinformowała, że zapis o tej zmianie znajdował się w uzasadnieniu do 

uchwały budżetowej i w objaśnieniach do WPF. Pani Skarbnik podkreśliła, że w tej sprawie nie może być 

mowy o złej woli i jakiegoś zamierzonego działania ze strony Urzędu.  

 

Następnie Pani Skarbnik odniosła się do podniesionej w wypowiedzi radnego Krzysztofa Żelichowskiego 

informacji na temat komfortu pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej. Pani Skarbnik poinformowała, że jest 

realizowany plan audytów jednostek podległych gminie i obecnie trwa audyt w ZCAS w zakresie realizacji 

umowy lokalnego animatora sportu. Pani Skarbnik oświadczyła, że w ww. kontroli nie ma żadnych 

„podtekstów”. Pani Skarbnik poinformowała, że ww. sprawa nie znajduje się w sądzie, co potwierdził 

Przewodniczący.   

 

Pani Skarbnik stwierdziła, że Urząd dołożył wszelkich starań przy jego prawidłowej realizacji. Pani Skarbnik 

poinformowała, że w „Rzeczpospolitej” pojawił się dodatek o miastach, które poradziły sobie z kryzysem w 

czasie pandemii i Gmina Miasto Złotów również znalazła się w tym gronie. Pani Skarbnik dodała, że sytuacja 
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ta wynikła w dużej mierze niezależnie od działań Urzędu. Pani Skarbnik pozytywnie odniosła się do 

wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2020 zakończonego nadwyżką wyliczoną w wysokości 927 

tys. zł, natomiast nadwyżka ta podliczona na podstawie bilansu wyniosła 5.200 tys. zł. Środki te zostały 

zaangażowane w pokrycie tegorocznego deficytu.  

  

Pani Skarbnik zwróciła się do radnych o zadawanie pytań odnośnie zagadnień związanych z realizacją 

budżetu za rok 2020, stanem finansów i mienia gminy.   

 

Radny Stanisław Wełniak odniósł się do uchwalonej przez Radę Miejskiej specjalnej dotacji w wysokości 

300 tys. zł na organizację imprezy „Euro Eco Meeting”, która się nie odbyła z powodów związanych z 

ograniczeniami wynikającymi z pandemii. Radny zadał pytanie o umiejscowienie tych środków tzn. czy środki 

te zostały zwrócone do budżetu gminy, czy zostały w części wydatkowane przez ZDK? W odpowiedzi Pani 

Skarbnik poinformowała, że na realizację tego zadania ustanowiono rezerwę w wysokości 300 tys. zł.  Z 

wnioskiem o rozwiązanie części tej rezerwy zwróciła się Pani Dyrektor ZDK w związku z organizacją przez 

ZDK kina plenerowego. Pani Skarbnik poinformowała, że 40 tys. zł z tej rezerwy zostało rozwiązanych w celu 

zorganizowania ww. imprezy. Natomiast reszta kwoty rezerwy 260 tys. zł weszła w skład nadwyżki 

budżetowej i nie została wydatkowana do końca roku. Pani Skarbnik dodała, że zmiana ta została 

przygotowana, przedłożona radnym i uchwalona przez Radę w okresie letnim ub. roku. Zdaniem radnego 

Stanisława Wełniaka przedstawione postępowanie nie było zgodne z przepisami, ponieważ była to dotacja 

celowa i radny nie przypomina sobie aby Rada zmieniła przeznaczenie tej dotacji na kino plenerowe czy inne 

zadanie. Radny stwierdził, że jest to niedopatrzenie, ponieważ jeżeli była to dotacja celowa, to powinna w 

całej wysokości wrócić do budżetu. Natomiast jeżeli wystąpiły wydatki z tego tytułu, to powinna nastąpić 

zmiana w budżecie. W odpowiedzi Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że w swojej poprzedniej wypowiedzi 

wskazała, że w tej sprawie nastąpiła zmiana w budżecie, zmiana ta została przedłożona radnym i 

przegłosowana przed organizacją kina plenerowego i kwota 40 tys. zł została przeniesiona z jednego paragrafu 

dotacji celowej do dotacji podmiotowej dla ZDK. Pani Skarbnik dodała, iż informowała, że przy wyliczaniu 

dotacji dla ZDK na rok następny to ww. zwiększenie zostanie uwzględnione w zakresie przyznanych środków 

tej jednostce. Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że nie zauważył tej zmiany i dodał, że w związku z 

wypowiedzią Pani Skarbnik w tej sprawie nie ma tematu.         

  

Radny Stanisław Wełniak przedstawił swoje uwagi odnośnie wykonania budżetu za rok 2020. Radny 

podzielił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2020, 

ponieważ wszystkie zmiany, które  były wprowadzone w trakcie roku były przedkładane radnym na sesji. 

Radny stwierdził, że nie odnosi się do strony ekonomicznej budżetu w zakresie efektywności wykorzystania 

środków budżetowych. W ocenie radnego w wielu przypadkach ta efektywność jest „marna”. Radny 

przytoczył przykład dot. uchwalenia cyt. „pod presją Pana Burmistrza” kwoty 200 tys. zł na remont Domu 

Polskiego. Radny zadał pytanie, co z tego wynikło pomijając kwestię pandemii? Radny poinformował, że w 

czasie uchwalania tej zmiany, radni zgłaszali swoje uwagi odnośnie kwoty 200 tys. zł na dostosowanie 
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budynku do przepisów ppoż. Radny stwierdził, że wówczas należało zrezygnować z niewykorzystanych 

miejsc na poddaszu, ponieważ w opinii Straży Pożarnej na parterze i piętrze wymogi zostały spełnione. Drugim 

przypadkiem przytoczonym przez radnego jest kwota 200 tys. zł na wykonanie transformatora przy Blękwicie 

w celu poprawy warunków terenów inwestycyjnych tam zlokalizowanych. Radny zgodził się z faktem, że 

jeden rok jest za krótkim okresem na sprawdzenie zasadności realizacji tego zadania. Radny nie podejrzewa, 

że z powodu wydania kwoty 200 tys. zł z budżetu gminy jakikolwiek inwestor będzie się tym kierował, aby 

tam zainwestować. Następnie radny odniósł się do sprawy kredytu. Radny stwierdził, że przy obecnych 

odsetkach każdy kredyt jest korzystny. Zdaniem radnego lokaty znajdujące się w bankach finansują deficyt 

rządu. Radny poinformował, że zgłaszał swoje wątpliwości w czasie podejmowania uchwały w sprawie 

zaciągnięcia tego kredytu. Radny wówczas zagłosował za zaciągnięciem tego kredytu ale miał informować, 

że ten kredyt jest niepotrzebny. Radny nie zgodził się z Panią Skarbnik, że w październiku ub. roku nie były 

znane, przynajmniej możliwe do przewidzenia, warunki w jakich zostanie zakończona realizacja budżetu. 

Radny dodał, że wydatki inwestycyjne nie były wówczas wykonane na poziomie 70%, wszystkie umowy nie 

były jeszcze zawarte np. umowa na przebudowę ul. Szpitalnej została podpisana pod koniec listopada ub. roku. 

Zdaniem radnego dochody były przewidywalne, w niektórych przypadkach były na poziomie planowanym, a 

część jak udziały np. w zakresie PIT i CIT były wyższe. Radny nie zgodził się z Panią Skarbnik odnośnie 

konieczności zaciągnięcia tego kredytu w związku z odłożeniem z poprzednich lat środków w wysokości 6 

mln zł. Radny dodał, że w obecnym roku również jest nadwyżka budżetowa z ub. roku i z lat poprzednich w 

wysokości ponad 5 mln zł. W związku z powyższym w opinii radnego, Pani Skarbnik nie może argumentować 

sprawy zaciągnięcia kredytu nieprzewidywalnością sytuacji, która wówczas zdaniem radnego była 

przewidywalna. Radny zaznaczył, że dyskusja w sprawie zaciągnięcia kredytu ma neutralne znaczenie. Radny 

ponownie odniósł się do sprawy obsługi kredytu i podkreślił, że koszt wynosi 4 tys. zł za kwotę kredytu w 

wysokości ponad 3 mln zł. Następnie radny poinformował, że zwracał się z zapytaniami do Burmistrza z 

prośbą o wyjaśnienie wydatku, który jego zdaniem został poczyniony bez upoważnienia. W ocenie radnego 

nie było możliwości zamówienia medalu „Zasłużony dla miasta Złotowa”, ponieważ ten medal mógł zostać 

ustanowiony tylko uchwałą Rady i przed jej podjęciem Burmistrz nie miał upoważnienia, w przekonaniu 

radnego, do tego wydatku. Radny stwierdził, że argumenty przytoczone przez Burmistrza w odpowiedzi, że 

wydatek został dokonany na podstawie ogólnych przepisów dot. zarządzania czy gospodarowania mieniem 

gminy są cyt. „kiedyś była falandyzacja prawa, a teraz jest chyba taboryzacja prawa”. W ocenie radnego nie 

można tego wydatku logicznie uzasadnić. Radny uważa, że wydatek ten nie jest duży ale ma istotne znaczenie 

dla współpracy i współdziałania Burmistrza z Radą. Radny stwierdził, że radni nie mogą być takimi sytuacjami 

zaskakiwani i przekonywani, że wydatek był celowy i zgodny z przepisami. Radny dodał, że powyższe sprawy 

są „drobiazgami” przy wykonaniu budżetu w 2020 r. na poziomie 90 mln zł. Rady podkreślił, że Rada 

podejmowała uchwały w sprawie zmian w budżecie przedłożone przez Burmistrza, zarówno w obszarze 

dochodów i wydatków. Radny poinformował, że nie stwierdzono żadnych przekroczeń oraz wydatków, które 

nie miałyby upoważnienia Rady, poza ww. przypadkiem. W związku z powyższym oraz pozytywną sytuacją 

ekonomiczną i budżetową w ocenie radnego nie ma podstaw, aby nie udzielić Burmistrzowi absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za rok 2020.                             
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Pani Skarbnik odniosła się do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka. Pani Skarbnik w związku ze 

stwierdzeniem radnego w sprawie pewności dochodów zwróciła uwagę, że to co wpływa w ciągu roku to są 

zaliczki na podatek PIT i CIT. Pani Skarbnik dodała, że osobom prowadzącym działalność gospodarczą bardzo 

często się zdarza, że wychodzą zaliczki na podatek a w rozliczeniu rocznym podatek nie występuje lub 

wychodzi strata. Pani Skarbnik podkreśliła, że ww. zdarzenia mają wpływ na sytuację finansową gminy. Pani 

Skarbnik poinformowała, że wydatki w sprawie medalu są zgodne z prawem, ponieważ nie są to pieniądze w 

jakikolwiek sposób znaczone.        

 

Zdaniem Burmistrza Miasta Złotowa dyskusja nad sprawozdaniem i wykonaniem budżetu jest istotna i ma 

związek z przeprowadzoną w punkcie poprzednim debatą nad raportem o stanie gminy i wotum zaufania, 

ponieważ zagadnienia te dot. Gminy Miasto Złotów i roku 2020. Burmistrz stwierdził, że lubi dyskusje z 

radnym Stanisławem Wełniakiem w kwestii efektywności wykorzystania środków budżetowych i zasadności 

realizacji niektórych inwestycji w związku z poprzednią funkcją pełnioną przez radnego tj. Burmistrza Miasta 

Złotowa. Burmistrz stwierdził, że mógłby przedstawić kilka tematów z tego zakresu, do których ma 

zastrzeżenia w związku z ich realizacją w kadencji radnego jako Burmistrza Miasta Złotowa. Burmistrz zadał 

pytanie, dlaczego radny będąc Burmistrzem przez tyle lat nie podejmował żadnych inicjatyw w związku z 

terenami inwestycyjnymi o pow. 36 ha w celu zatrzymania przedsiębiorców? Burmistrz stwierdził, że wówczas 

radny przeoczył moment, w którym nastąpiła rozbudowa miejscowości Blękwit i nie stworzył oferty dla 

inwestorów. Natomiast obecnie radny twierdzi, że od kilku miesięcy jest tam transformator a nie ma 

przedsiębiorców. Burmistrz podkreślił, że radny miał więcej czasu na przygotowanie dla tego terenu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzbrojenie tego terenu w celu zatrzymania 

przedsiębiorców, którzy przenosili działalność poza granice miasta. Burmistrz stwierdził, że są to pytania bez 

odpowiedzi. Burmistrz nawiązał do tematu wybudowania w 2013 r. niecki rehabilitacyjnej. Nadzór nad tym 

obiektem spowodował to, że miasto musiało wydać ok. 1 mln zł za nieprawidłowe wykonanie tego obiektu. 

Burmistrz poinformował, że obecnie toczy się sprawa odnośnie poboru przez miasto energii elektrycznej, od 

samego początku funkcjonowania tego obiektu, poza licznikiem. Obecnie ENEA wytoczyła miastu proces o 

kwotę ponad 82 tys. zł w związku z nieprawidłowym podłączeniem w 2013 r. tego obiektu. Burmistrz dodał, 

że obecnie miasto szuka linii obrony, dlaczego pobierano nielegalnie energię elektryczną za funkcjonowanie 

niecki rehabilitacyjnej.  

 

Radny Stanisław Wełniak przerwał wypowiedź Burmistrza twierdząc cyt. „że to jest skandal, to jest wstyd”. 

Radny dodał, że Burmistrz nie powinien publicznie przedstawiać tego rodzaju wypowiedzi. Burmistrz 

przyznał, że jest to wstyd. Burmistrza zastanawia sprawa nadzoru w 2013 r. nad tą inwestycją i ta efektywność 

wywołuje jeszcze obecnie skutki. Burmistrz podkreślił, że w przypadku Domu Polskiego została wykonana 

instalacja pozwalająca na nie zamknięcie i funkcjonowanie tego obiektu. Obiekt ten, niezależnie od skutków 

pandemii, będzie mógł pełnić różne funkcje publiczne. Obecnie instalacja oddymiania, sygnalizacja i wyjścia 

ewakuacyjne spełniają wymagania. Odnośnie efektywności inwestycji Burmistrz przytoczył przykład ścieżki 

przesuniętej w kierunku rzeki Głomi, która została zalana wraz z lampami. Burmistrz dodał, że ten problem 
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został rozwiązany i ścieżka została wybudowana m.in. z udziałem środków ze źródeł zewnętrznych. Burmistrz 

zaznaczył, że ww. projekty zostały zrealizowane w okresie, kiedy radny Stanisław Wełniak był Burmistrzem 

Miasta Złotowa. Burmistrz zaprosił radnego do dyskusji na te tematy. Następnie Burmistrz odniósł się do 

sprawy odznaczeń i dodał, że nie są to medale. Burmistrz wyraził żal, że Rada nie podjęła uchwały w sprawie 

medali w celu nadania rangi tym odznaczeniom, aby można było przyznawać mieszkańcom lokalne 

wyróżnienie za ich zasługi dla miasta. Burmistrz podkreślił, że jubileusz 650-lecia miasta był wyjątkową 

okazją do ustanowienia tego rodzaju wyróżnienia. Burmistrz poinformował, że projekt i wykonanie zostały 

zrealizowane. Obecnie odznaczenie to jest wykorzystywane jako materiał promocyjny. Burmistrz zwrócił 

uwagę, że jeżeli radny nadal uważa, że zostało naruszone w tym przypadku prawo, co znalazło wyraz w 

odczytanym w punkcie dot. debaty nad raportem o stanie gminy uzasadnieniu Klubu radnych „Zadbajmy o 

Złotów”, to powinien wyjaśnić tą kwestę i złożyć stosowne zawiadomienia, o ile nie wystarczają radnemu 

oświadczenia Burmistrza i Pani Skarbnik o zgodności tego wydatku z prawem. Burmistrz dodał, że w takim 

przypadku należy zweryfikować ten wydatek. Burmistrz podkreślił, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

stwierdził, że udzielenie absolutorium nie zwalnia Burmistrz z odpowiedzialności, czego ma świadomość 

podejmując decyzje w zakresie wydatkowania środków w celu realizacji zadań jak najstaranniej i 

najefektywniej.        

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz nawiązał do podniesionej przez Burmistrza w wypowiedzi sprawy 

nielegalnego poboru energii elektrycznej w związku z funkcjonowaniem obiektu niecki rehabilitacyjnej. 

Radny poprosił o odpowiedź na pytanie, czy ktoś w 2013 r. źle podłączył obiekt nielegalnie i ta sprawa dopiero 

wyszła po 8 latach? Radny zadał pytanie, gdzie był wówczas kierownik pływalni, konserwatorzy, pracownicy 

pływalni, że przez 8 lat nie udało się tego wykryć? Radny Stanisław Wojtuń w odpowiedzi na pytania 

radnego Krzysztofa Koronkiewicza poinformował, że ww. osoby nie mogły tego zauważyć, ponieważ do 

złącza kablowego nikt oprócz ENEI nie zagląda. Radny wyraził przypuszczenie, że dopiero w wyniku remontu 

obiektu prawdopodobnie zajęto się tą sprawą i wówczas został ujawniony ten błąd. Radny Krzysztof 

Żelichowski stwierdził, że nie rozumie zarzutu Burmistrza pod adresem radnego Stanisława Wełniaka z tego 

tytułu? Radny Krzysztof Koronkiewicz zwrócił uwagę, że tego rodzaju urządzenia są dozorowane, liczniki 

są spisywane przez inkasentów. Radny zadał pytanie, gdzie była obsługa? Radny wyraził zdziwienie, że nikt 

tego nie zauważył.  

 

Radny Stanisław Wełniak zaproponował zakończenie dyskusji w tym temacie. Radny w związku ze sprawą 

nielegalnego poboru energii elektrycznej w obiekcie niecki rehabilitacyjnej stwierdził cyt. „że oprócz 

Wełniaka jest jeszcze współodpowiedzialny, a wiecie kto nim jest, Donald Tusk”. 

 

Radca prawny Urzędu Miejskiego, p. Paweł Tabor, przedstawił sprawę nielegalnego poboru energii 

elektrycznej w obiekcie niecki rehabilitacyjnej. Radca prawny poinformował, że nikt tego nie zauważył, 

ponieważ dot. instalacji w części ENEI, do której odbiorca nie ma i nie powinien mieć dostępu. Niewłaściwe 

przepięcie zostało wykonane w 2013 r. i nastąpiło w szafce instalacyjnej firmy ENEA, która również powinna 
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być przeglądana i inwentaryzowana przez służby tej firmy. Radca prawny stwierdził, że on w swojej 

wypowiedzi nie rozstrzyga kwestii winy w związku z tym zdarzeniem. Radca prawny poinformował, że w tej 

sprawie nie ma żadnej winy po stronie miasta i dlatego wniesiono o oddalenie powództwa. Niestety zgodnie z 

obowiązującymi przepisami miasto pobierało tą energię elektryczną. Radny Krzysztof Koronkiewicz 

stwierdził, że w tej sprawie nie ma winy miasta, ani Urzędu, ani poprzedniego i obecnego Burmistrza. W 

ocenie radnego wina leży po stronie firmy ENEA, która nie sprawdziła tego podłączenia. Radny dodał, że 

miasto nie powinno podejmować kroków w kierunku zapłaty za pobór tej energii. Radca prawny stwierdził, 

że najprawdopodobniej w swojej wypowiedzi Burmistrzowi chodziło o to, iż niewłaściwe podłączenie zostało 

wykonane w poprzedniej kadencji. Radca prawny poinformował, że przepisy w tej sprawie są dość stanowcze 

i nie chodzi tu o kwestię odszkodowania tylko karę za nielegalny pobór, którą wylicza się na podstawie innych 

przepisów niezależnie od winy miasta. Radca prawny dodał, że miasto w swojej argumentacji podnosi sprawę 

wyłącznej winy w tej sprawie firmy ENEA, która posiada inny pogląd w tej kwestii i tym samym sprawę 

rozstrzygnie sąd. Radca prawny podkreślił, że nie jest to wina ani miasta, ani zarządcy pływalni, tylko jest to 

wina osób trzecich.                      

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań dotyczących ww. punktu. Przewodniczący stwierdził, że tym samym 

powyższy punkt porządku obrad został wyczerpany.  

 

Punkt 9.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 w materiałach dot. XXXII sesji Rady Miejskiej w 

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

dniu 17 czerwca 2021 r. Radni nie zgłosili 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 4 głosami „za”. Komisja 

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

jednogłośnie 3 głosami „za”. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Miasto Złotów oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania Rada jednogłośnie 13 głosami „za” podjęła ww. uchwałę.  
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Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2020  

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2020 w materiałach dot. XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był 

omawiany na posiedzeniu połączonych komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 17 czerwca 2021 r. 

Radni nie zgłosili 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 4 głosami „za”. Komisja 

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

jednogłośnie 3 głosami „za”. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 

jednogłośnie 13 głosami „za” podjęła ww. uchwałę. Przewodniczący poinformował, że tym samym Rada 

udzieliła Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.  

 

Burmistrz podkreślił trudność roku 2020 w związku z trwającą pandemią. Burmistrz stwierdził, że pracuje z 

najlepszym Skarbnikiem w Polsce nawiązując do rankingu „Perły Samorządu” organizowanego przez redakcję 

„Dziennika Gazety Prawnej”. Burmistrz podziękował Pani Skarbnik za całokształt pracy, nadzór nad budżetem, 

doświadczenie. Burmistrz podziękował również wszystkim pracownikom gminy. Burmistrz dodał, że 

niezależnie od sprawy nieudzielenia mu wotum zaufania Urząd będzie nadal realizował swoje zadania. Radny 

Stanisław Wojtuń podziękował Burmistrzowi Miasta Złotowa za kierowanie Urzędem Miejskim oraz za 

dobre wypełnianie swojej funkcji.  

 

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

Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

O godz. 19:15 salę sesyjną opuściła radna Aldona Chamarczuk. Tym samym liczba radnych uczestnicząc w 

sesji wniosła 12.   

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że zaproponowane zmiany są istotne i dot. spraw podniesionych pod-

czas debaty nad raportem o stanie gminy. Radny poinformował, że komisje stałe złożyły Burmistrzowi swoje 
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opinie w zakresie zaproponowanych przez niego zmian w budżecie wraz z propozycją wprowadzenia autopo-

prawek. Radny zadał pytanie, czy zostały podjęte przez Burmistrza nowe ustalenia w tym względzie, do któ-

rych radni mogliby się odnieść?  

 

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że nie jest w stanie autoryzować tego wniosku i wprowadzić go w 

formie autopoprawki. Burmistrz dodał, że Pani Skarbnik przedstawi radnym uwagi formalne w zakresie pro-

pozycji zmian zgłoszonych przez komisje stałe, które wymagałby nadinterpretacji nie leżącej w kompetencji 

Burmistrza. Burmistrz podkreślił, że należy poczekać na rozstrzygnięcie aplikacji złożonej w ramach Fundu-

szy Norweskich, ponieważ w tym wniosku zostały ujęte zadania zawarte w propozycjach zmian przedstawio-

nych przez komisje stałe. Burmistrz poinformował, że w związku z powyższym obecnie nie może wprowadzić 

zadań zgłoszonych przez komisje kosztem zaproponowanych w ww. projekcie uchwały. Burmistrz zaznaczył, 

że zaproponowane przez niego zmiany uwzględniają możliwość przygotowania i aplikowania o inne granty w 

przypadku ogłoszenia ich naboru. W ocenie Burmistrza istnieje pilna potrzeba wprowadzenia lodowiska do 

budżetu. Natomiast otwartą kwestią pozostaje charakter/forma tego lodowiska. Burmistrz poinformował, że 

obecnie w gminie nie wykonuje się niewymiarowych obiektów. Burmistrz zwrócił uwagę, że stan techniczny 

lodowiska znacząco się pogorszył. Burmistrz dodał, że istnieje szansa na uzyskanie dofinansowania ale należy 

ten obiekt zaplanować w pełnych wymiarach. Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o złożenie wniosku o środki ze-

wnętrzne do Ministerstwa Sportu. Burmistrz stwierdził, że można się ograniczyć w zakresie tego zadania tylko 

do opracowania dokumentacji, jednak jego zdaniem w tym przypadku najlepszą formą realizacji tej inwestycji 

jest metoda zaprojektuj i wykonaj. Burmistrz podkreślił, że jest to rozwiązanie, które drastycznie obniża koszty. 

Burmistrz poinformował, że musiał zaproponować to zadanie i na razie nie zmienia w tej sprawie decyzji. 

Burmistrz zaznaczył, że w zaproponowanych zmianach są inne ważne zadania m.in. wykonanie ok. 100 miejsc 

parkingowych przy ul. Mokrej oraz budowa domu komunalnego przy ul. Polnej na 17 lokali z 80% dofinan-

sowaniem.    

 

Radny Łukasz Piosik zadał pytanie w sprawie możliwości wprowadzenia do budżetu realizacji zadania po-

legającego na budowie krytych kortów tenisowych oraz w sprawie formy tej realizacji. Radny zaznaczył, że 

chodzi o kwotę w wysokości 1 mln zł. Radny podkreślił, że ZTT powinno otrzymać odpowiedź w tej sprawie.   

 

Burmistrz zwrócił się do radnych z propozycją przyjęcia zaproponowanych przez niego zmian w budżecie 

dot. mieszkań komunalnych, dodatkowych fontann na jeziorze Miejskim, miejsc parkingowych i innych kwe-

stii. Burmistrz podkreślił, że chodzi o uwzględnienie w tym roku kwoty 70 tys. zł na sporządzenie dokumen-

tacji dot. lodowiska wraz z wprowadzeniem odpowiednich zapisów dot. realizacji tego zadania w WPF. Bur-

mistrz stwierdził, że jeżeli radni przyjęliby zaproponowane zmiany, to wówczas rozpocznie się proces projek-

towy i będzie czas na podjęcie decyzji co do kształtu tego lodowiska. Burmistrz dodał, że jeżeli radni uważają, 

że gmina nie powinna inwestować w lodowisko w zaproponowanym kształcie, to koncepcja ta zostanie zmie-

niona. Burmistrz poinformował, że mając to zadanie wprowadzone do budżetu, być może najpierw zostanie 

zlecone wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, w którego opracowanie zostaną zaangażowani radni. 
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Burmistrz podkreślił, że kształt tego lodowiska nie jest jeszcze przesądzony. W odpowiedzi radnemu Łuka-

szowi Piosikowi Burmistrz poinformował, że należy poczekać na rozstrzygnięcie wniosku w ramach Funduszy 

Norweskich. Burmistrz złożył deklarację, że zadania dot. Amfiteatru, krytych kortów tenisowych, krytego bo-

iska treningowego ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną należy rozpatrzyć i ustalić strategię ich 

wdrożenia w tej kadencji. Burmistrz poinformował, że w przypadku otrzymania pozytywnej informacji na 

temat przyznania gminie środków z Funduszy Norweskich zostanie najprawdopodobniej zwołana sesja nad-

zwyczajna w celu ustalenia możliwego do realizacji pod kątem finansowym scenariusza realizacji zadań w 

nowych realiach. Burmistrz zaznaczył, że w przypadku nieotrzymania powyższych środków również zostaną 

zaplanowane działania w kierunku realizacji zadania budowy krytych kortów tenisowych.          

 

O godz. 19:25 salę sesyjną opuścił radny Maciej Zając. Liczba radnych uczestniczących w sesji wyniosła 11.  

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie Burmistrzowi o kształt projektu uchwały, który zostanie obecnie 

poddany pod głosowanie? W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że przedmiotem głosowania jest przedło-

żony radnym projekt zmian w budżecie. Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że Burmistrz stawia radnych 

w takiej sytuacji jak cyt. „ruskie wojsko autochtonów”. Radny podkreślił, że Burmistrz nie może stawiać rad-

nych w tego rodzaju sytuacji. Radny wyjaśnił, że komisje zaproponowały Burmistrzowi rozwiązanie, do któ-

rego Burmistrz się nie odniósł. Radny dodał, że Burmistrz podtrzymuje zamiany zawarte w przedłożonym 

projekcie uchwały i jednocześnie w swojej wypowiedzi wspomina o możliwości wpisania do budżetu kortów 

oraz możliwości zmiany kształtu lodowiska. Radny zwrócił uwagę, że chodzi o dysponowanie środkami pu-

blicznymi, a nie prywatnymi. W związku z nieprzygotowaniem tej uchwały i nieprzygotowaniem zgłoszonych 

przez radnych propozycji, radny zaproponował wykreślenie tego punktu z porządku obrad.  

 

Przewodniczący zadał pytanie, czy ww. propozycja radnego jest zgłoszona jako wniosek formalny? Radny 

Stanisław Wełniak potwierdził, że zgłasza powyższą propozycje jako wniosek formalny.     

 

Radny Krzysztof Kulasek zadał pytanie, czy nie można w zakresie zadania dot. lodowiska zagłosować tylko 

za wprowadzeniem do budżetu kwoty w wysokości 70 tys. zł na opracowanie dokumentacji przy wykreśleniu 

całość tej inwestycji? Radny zwrócił uwagę, że pozostawienie tego zadania w WPF może później spowodować 

uwagi ze strony Burmistrza odnośnie konieczności realizacji całości tej inwestycji właśnie z powodu jego 

przyjęcia przez Radę. Radny zaznaczył, że radni przekazali sygnał Burmistrzowi, że budowa lodowiska nie 

jest pierwszoplanową potrzebą. Radny dodał, że nawet według wyników ankiety zadanie to znajduje się na 

„szarym końcu” i nie uzyskało akceptacji społecznej, na którą Burmistrz często powołuje się przy realizacji 

przedsięwzięć. Radny zaproponował przeznaczenie tylko kwoty 70 tys. zł na wykonanie dokumentacji przy 

wykreśleniu całości zadania. Radny ponownie podniósł możliwość wykorzystania przez Burmistrza jako ar-

gumentu przyjęcia zadania do budżetu przez Radę. Radny dodał, że tego rodzaju sytuacje już występowały.   
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Radny Krzysztof Koronkiewicz wyraził zdziwienie kierunkiem działania Burmistrza. Radny wspomniał o 

wyrażeniu przez Burmistrza zgody na wybudowanie „bunkra” (muszla koncertowa) w Parku Miejskim. Radny 

dodał, że inwestycja ta jest mocno krytykowana przez mieszkańców miasta. Następnie radny nawiązał do 

tematu remontu Amfiteatru. Radny poinformował, że Burmistrz od kilku lat podnosi tą sprawę m.in. zostały 

wykonane pierwsze plany dot. tego obiektu jeszcze za czasów byłego Dyrektora ZCAS, Pana Wilowskiego. 

Radny dodał, że Burmistrz wspomniał o remoncie Amfiteatru w mediach, w ocenie radnego „pokrętnie” i 

niezrozumiale cyt. „aby tylko coś powiedzieć ale nic nie zrobić”. Radny stwierdził, że obecnie, kiedy są środki 

i możliwości w związku z remontem Amfiteatru, Burmistrz wstrzymał tą sprawę i zaproponował budowę lo-

dowiska. Radny zaznaczył, że są ważniejsze cele i inne potrzeby mieszkańców m.in. Amfiteatr. Radny wspo-

mniał, że część radnych nie wyraziła zgody na przeznaczenie w tegorocznym budżecie kwoty 100 tys. zł na 

rozbiórkę Amfiteatru. Radny poinformował, że wówczas miała miejsce krytyka radnych w związku z wycofa-

niem powyższego wydatku. Radny wyraził podejrzenie, że ta krytyka wyszła ze strony Burmistrza. Radny 

dodał, że to „znajomi” Pana Burmistrza mieli napisać komentarze z krytyką radnych, że nie chcą się zgodzić 

na rozbudowę i remont Amfiteatru. Radny poinformował, że jego znajomi wyrażają obawy, że na rozbiórce 

Amfiteatru ta sprawa mogłaby się zakończyć i teren ten mógłby zakupić deweloper. Radny zaznaczył, że radni 

chcieli przeznaczyć środki na kompleksowe wykonanie remontu Amfiteatru, tak jak była o tym mowa w grud-

niu ub. roku. Radny podkreślił, że nie wyraża zgody na propozycję radnego Krzysztofa Kulaska odnośnie 

wprowadzenia do budżetu tylko zadania opracowania dokumentacji na lodowisko. Zdaniem radnego Amfiteatr 

jest potrzebą społeczną i radni powinni podjąć działania w kierunku kompleksowego remontu tego obiektu.  

  

Pani Skarbnik odczytała fragment wniosku w sprawie propozycji zmian w projekcie ww. uchwały zgłoszony 

na posiedzeniu komisji stałych: 

„Wykreślić to zadanie i zapisać zadania: 

a/ remont i modernizacja amfiteatru, 

b/ budowa krytych kortów tenisowych.  

W budżecie tegorocznym należy zapisać odpowiednie kwoty  /zwiększenie kwoty 70 tys./ na przygotowanie 

dokumentacji, a WPF na rok 2022 realizację obu zadań.”.  

 

Pani Skarbnik poinformowała, że z tak sformułowanego wniosku nic nie wynika. Pani Skarbnik wspomniała 

o poprzednich sytuacjach związanych z niewłaściwie sformułowanymi wnioskami przez radnych i dodała, że 

wniosek musi być kompletny. Pani Skarbnik stwierdziła, że z początkowej treści tego pisma można się domy-

ślić, że chodzi o zdjęcie 70 tys. zł przeznaczonych na opracowanie dokumentacji lodowiska. Pani Skarbnik 

zadała pytanie o przeznaczenie tej kwoty 70 tys. zł. Pani Skarbnik zaznaczyła, że jest to za mała kwota na 

opracowanie dokumentacji Amfiteatru, ponieważ koszt tego zadania został oszacowany w ramach aplikacji do 

Funduszy Norweskich na 200 tys. zł, natomiast ZDK oszacowało ten wydatek na 100 tys. zł. Pani Skarbnik 

dodała, że w ww. propozycjach zmian znalazł się również zapis o ujęciu tego zadania w WPF na lata 2021-

2025. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że radni nie podali szacowanych kosztów rozbiórki i budowy Amfiteatru. 

Pani Skarbnik podkreśliła, że nie jest uprawniona do zmiany przedkładanych przez Burmistrza propozycji 
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zmian w zakresie ustalania konkretnych kwot. Pani Skarbnik przypomniała podobne sytuacje związane z 

uchwaleniem budżetu gminy w 2 ostatnich latach i dodała, że radni powinni znać zasady formułowania wnio-

sku tzn. wniosek musi być w całości kompletny, określać kwotę, nazwę oraz termin realizacji zadania. W 

przypadku propozycji zmian w uchwale budżetowej to wniosek musi obejmować 1 rok, natomiast w przypadku 

WPF musi obejmować kilka lat do przodu. Pani Skarbnik stwierdziła, że jeżeli radni chcieliby całość kosztów 

włożyć w rok 2022, to w związku z koniecznością ujęcia w WPF jeszcze przebudowy ul. Zamkowej w kwocie 

ponad 4 mln zł, to obecnie w zakresie wydatków majątkowych w 2022 r. nie włoży się już złotówki. Pani 

Skarbnik, niezależnie od zgody na to działanie Burmistrza, ponownie poinformowała, że do tak sformułowa-

nego wniosku nie może zaproponować zmian do proponowanych przez Burmistrza propozycji.        

 

Radny Henryk Golla stwierdził, że w projekcie przedłożonym przez Burmistrza znajdują się ważne zadania 

jak budowa domu przy ul. Polnej, budowa parkingu przy ul. Mokrej, fontanny na jeziorze Miejskim, które 

powinny zostać podjęte. W związku z powyższym radny zaproponował zdjęcie zadania dot. lodowiska. Nato-

miast po otrzymaniu informacji w sprawie Funduszy Norweskich należy powrócić do tego tematu. Zdaniem 

radnego jest to najprostsze rozwiązanie w tej sytuacji. Radny dodał, że sprawa opracowania dokumentacji 

lodowiska może zostać odłożona na miesiąc lub półtora miesiąca. Radny zaznaczył, że w przypadku pozytyw-

nej decyzji w sprawie pozyskania środków w ramach Funduszy Norweskich będzie można zwołać sesję nad-

zwyczajną. Radny dodał, że jeżeli miasto otrzyma środki z Funduszy Norweskich, to problem również z lodo-

wiskiem zostanie rozwiązany. W ocenie radnego poparcie przez pozostałych radnych zgłoszonej przez niego 

propozycji rozwiąże problem będący przedmiotem niniejszej dyskusji.    

 

Radny Łukasz Piosik odniósł się pozytywnie do wypowiedzi radnego Henryka Golli. Radny nawiązał do 

wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza w sprawie budowy muszli koncertowej w Parku Miejskim 

(„bunkra”). Radny poinformował, że radny Krzysztof Koronkiewicza głosował za budową tego obiektu, a 

wniosek w sprawie tej inwestycji zgłaszała radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz, koleżanka z klubu radnego Ko-

ronkiewicza. Radny dodał, że również głosował za ww. muszlą koncertową i zgłaszał zastrzeżenia co do jej 

parametrów, ponieważ radny chciał większego obiektu. Radny odniósł się do sprawy remontu Amfiteatru i 

zaznaczył, że podjęto decyzję w sprawie wycofania zaproponowanej przez Burmistrza kwoty w wysokości 

100 tys. zł w tegorocznym budżecie z przeznaczeniem na rozbiórkę tego obiektu. Radny dodał, że zadanie dot. 

Amfiteatru znajduje się w aplikacji do Funduszy Norweskich i należy poczekać do jej rozstrzygnięcia, aby 

podjąć dalsze działania w tym temacie. Radny nawiązał do zagadnienia kompleksowości zadań i stwierdził, 

że radni podnosili to zagadnienie w kontekście ścieżki rowerowej Złotów-Blękwit. Radny dodał, że podczas 

uchwalania środków na wykonanie dokumentacji tego zadania, część radnych nie zgodziła się na jego prze-

głosowanie z uwagi na brak kompleksowości. Radny podkreślił, że popiera jak najszybsze podjęcie działań w 

kierunku modernizacji Amfiteatru.    

 

Radny Stanisław Wojtuń poinformował, że w sprawie lodowiska Burmistrz w jednej ze swoich poprzednich 

wypowiedzi stwierdził, że decyzja w sprawie remontu dotychczasowego albo wybudowania nowego obiektu, 
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w formie zaproponowanej przez Dyrektora ZCAS, zostanie dopiero podjęta w procesie opracowywania doku-

mentacji. Natomiast Amfiteatr został wpisany w Fundusze Norweskie i zdaniem radnego należy poczekać z 

decyzją w tej sprawie do czasu rozstrzygnięcia tej aplikacji. Radny dodał, że wówczas remont Amfiteatru 

zostanie i tak wprowadzony do budżetu i zadanie to zostanie zrealizowane ze środków Funduszy Norweskich 

lub z innych źródeł. Radny odniósł się do wniosku złożonego przez kluby radnych „Połączył nas Złotów” i 

„Zadbajmy o Złotów” i radnych niezrzeszonych. Radny poinformował, że radni z klubu „Złotów - otwarty, 

aktywny i nowoczesny” oraz pozostali radni niezależni nie otrzymali tego wniosku na piśmie. Radny stwierdził, 

że z treści wniosku odczytanego przez Panią Skarbnik wynika, że został on przygotowany nieodpowiednio. 

Radny wyraził zdziwienie, że radni z takim doświadczeniem nie potrafili dokładnie wskazać i wpisać nowych 

zadań oraz wykreślić poprzednich. 

 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że problemem jest jedna inwestycja dot. lodowiska. Zdaniem rad-

nego należy podjąć działania w kierunku wyremontowania dotychczas istniejącego lodowiska, a nie budować 

nowego obiektu. Radny dodał, że Pani Skarbnik zawsze przestrzegała radnych przed podejmowaniem tego 

typu wydatków, a obecnie ma zostać zburzony stary obiekt i wybudowany nowy. Radny stwierdził, że należy 

zapisać środki w budżecie na przywrócenie obecnego lodowiska do stanu używalności. Radny odniósł się 

pozytywnie do pozostałych propozycji zadań zgłoszonych przez Burmistrza w przedłożonym projekcie 

uchwały jak budowa domu komunalnego, czy zakup i montaż fontann na jeziorze Miejskim. Radny ponownie 

podkreślił, że nie wyraża zgody na budowę lodowiska. Radny poinformował, że jeżeli zostanie poddany pod 

głosowanie projekt uchwały w jego dotychczasowym kształcie, to on zagłosuje przeciwko. Rady ponownie 

podkreślił, że pozostałe propozycje ujęte w projekcie nie budzą jego sprzeciwu. Radny dodał, że podobne 

podejście do tej kwestii wyraża większość radnych.          

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do spraw podniesionych przez radnego Łukasza Piosika. Radny 

stwierdził, że zgadza się z twierdzeniem, że mieszkańcy czekają na ścieżkę rowerową Złotów-Blękwit ale 

radni wyrazili na nią zgodę tylko do granic miasta. Radny zadał pytanie, dlaczego z budżetu miasta mają zostać 

wydatkowane środki na rzecz Gminy Złotów w związku z realizacją tego zadania? Radny zaznaczył, że zgoda 

radnych dot. wykonania ścieżki tylko do granic miasta Złotowa a nie do miejscowości Blękwit. Natomiast w 

sprawie realizacji tego zadania miały zostać podjęte rozmowy z Gminą Złotów. Radny poinformował, że radni 

zagłosowali za budową muszli koncertowej („bunkra”) ale tylko w zakresie finansów tzn. zabezpieczenia środ-

ków na to zadanie. Radny dodał, że głosowanie nie dot. projektu tego obiektu, który ktoś przyjął. Radny po-

informował, że w obiekcie występuje problem z akustyką. Radny podkreślił, że te informacje uzyskał od osób 

posiadających wiedzę w tym zakresie. Radny ponownie zaznaczył, że nie można zarzucać Radzie przyjęcia 

tego projektu, ponieważ radni głosowali tylko nad finansami. Radny dodał, że planowanie inwestycji od roku 

wstrzymuje Fundusz Norweski, którego wyników ciągle nie ma.  
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Przewodniczący o godz. 19.40 zarządził 5-minutową przerwę w celu przygotowania w elektronicznym sys-

temie głosowania wniosku formalnego zgłoszonego przez radnego Stanisława Wełniaka. Przewodniczący o 

godz. 19.55 wznowił obrady.     

 

Radny Stanisław Wełniak w kwestii uzupełnienia uzasadnienia zgłoszonego przez siebie do wniosku stwier-

dził, że wycofanie ww. punktów z porządku sesji nie oznacza, że Rada nie chce się zajmować tymi projektami 

uchwał. Radny dodał, że projekty te powinny zostać przygotowane w taki sposób, aby radni wiedzieli nad 

czym głosują. Zdaniem radnego Burmistrz powinien przygotować nowe projekty uchwał uwzględniające 

uwagi podniesione w dyskusji i zwołać w miarę potrzeby nadzwyczajną sesję celem przegłosowania tych pro-

jektów uchwał.     

    

Radny Łukasz Piosik nawiązał do zadania budowy krytych kortów tenisowych uwzględnionego we wniosku 

do Funduszy Norweskich w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Radny poinformował, że w wyniku 

wycofania ww. punktów z porządku obrad automatycznie zostaną wstrzymane inwestycje zaproponowane w 

wydatkach majątkowych. Radny poinformował, że nie otrzymał również wniosku dot. propozycji zmian zgło-

szonych przez kluby radnych i z wiedzy radnego wynika, że wniosek ten został sformułowany w taki sposób, 

że nie można go było poddać pod głosowanie.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski zwrócił uwagę, że nie był to wniosek formalny do projektu uchwały, tylko 

wniosek do Burmistrza o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały. Radny 

dodał, że należy wycofać z projektu uchwały zadanie dot. budowy lodowiska i tak przygotowany projekt 

uchwały przedłożyć na sesji nadzwyczajnej. Natomiast nad Amfiteatrem i krytymi kortami tenisowymi należy 

podjąć dyskusję w późniejszym terminie, ponieważ nie są to aż tak pilne sprawy.  

 

Burmistrz stwierdził, że obecna dyskusja pokazuje, że radny Krzysztof Żelichowski zmienił stanowisko. Bur-

mistrz poinformował, że wniosek sugerował wycofanie lodowiska a wprowadzenie zadaszonego kortu teniso-

wego oraz Amfiteatru. Burmistrz poinformował, że przygotowana propozycja zmian budżetowych zawarta w 

przedłożonym projekcie uchwały jest przemyślana. Burmistrz ponownie podkreślił, że w tych propozycjach 

nie uwzględniono obu zgłaszanych przez część radnych zadań tzn. krytego kortu oraz Amfiteatru, ponieważ te 

zadania zostały ujęte we wniosku w ramach Funduszy Norweskich. Burmistrz zaznaczył, że nie można obecnie 

naruszać struktury tego wniosku, ponieważ jest on oceniany i są duże szanse na pozytywne jego rozpatrzenie. 

Burmistrz poinformował, że kryty kort tenisowy został zaplanowany do wykonania w trybie partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego, co oznacza, że miasto będzie z udziałem firmy zewnętrznej poszukiwać partnera bizne-

sowego w celu realizacji tej inwestycji na gruncie miejskim. Burmistrz dodał, że jest nowy model, który musiał 

zostać wykazany we wniosku do Funduszy Norweskich i właśnie ze względu na możliwość dochodowości 

tego obiektu zadanie to może być interesujące dla przedsiębiorców. Burmistrz potwierdził potrzebę moderni-

zacji Amfiteatru i podkreślił, że jest to ważne zadanie. Burmistrz przypomniał, że cały czas obowiązuje nakaz 

rozbiórki do kwietnia 2022 r. i w zakresie tego zadania musi zostać opracowana dokumentacja, która w kwocie 



Protokół Nr XXXII.2021 z XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21 czerwca 2021 r. 
 

54 

 

200 tys. zł została uwzględniona w aplikacji w ramach Funduszy Norweskich. Burmistrz dodał, że w zakresie 

tej dokumentacji technicznej zostanie ustalona forma tego obiektu m.in. jego zadaszenie lub nie. Burmistrz 

ponownie zaznaczył, że w przypadku pozytywnej decyzji odnośnie Funduszy Norweskich oba ww. zadania 

pojawią się w budżecie. Następnie Burmistrz wyjaśnił przyczyny propozycji wprowadzenia lodowiska do 

zmian budżetowych. Burmistrz poinformował, że w sezonie zimowym nikt obecnego lodowiska nie otworzy, 

ponieważ obiekt nie będzie spełniał standardów bezpieczeństwa z uwagi na zbyt zniszczoną powłokę, która 

nie utrzyma pokryw śniegu. Burmistrz dodał, że ww. zadanie zostało wprowadzone do budżetu, ponieważ nie 

narusza konstrukcji wniosku do Funduszy Norweskich. Burmistrz zaproponował wprowadzenie autopoprawki 

do projektu uchwały polegającej na przyjęciu wszystkich zgłoszonych propozycji zmian w budżecie ze zmianą 

w nazwie zadania dot. lodowiska z „budowy” na „modernizację” uwzględniając uwagi radnych zgłoszone w 

czasie niniejszej dyskusji m.in. zbyt wysokich kosztów realizacji tej inwestycji. Tym samym nastąpi moderni-

zacja obecnego lodowiska i nie powstanie nowy wymiarowy obiekt umożlwiający grę w hokeja ze standardem 

w postaci przebieralni, toalet, widowni. Burmistrz zaproponował zachowanie kwoty 70 tys. zł w celu urucho-

mienia opracowania dokumentacji i zmniejszeniu kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania z 3,5 mln zł 

do 1 mln zł, tak aby radni mieli gwarancję, że jest mowa o modernizacji a nie budowie nowego obiektu. 

Burmistrz dodał, że chodzi o zabezpieczenie środków w tym roku na opracowanie dokumentacji, aby można 

było ten obiekt jak najszybciej uruchomić. Burmistrz poinformował, że po rozstrzygnięciu aplikacji w ramach 

Funduszy Norweskich nastąpi dyskusja w sprawie realizacji zadań dot. krytego kortu tenisowego i Amfiteatru.   

  

Radny Łukasz Piosik stwierdził, że po ograniczeniu kwoty na modernizację lodowiska z 3,5 mln zł do 1 mln 

zł pozostanie do wykorzystania kwota w wysokości 2,5 mln zł, która może zostać przeznczona na inne zadania. 

Radny dodał, że w przypadku nie otrzymania środków zewnętrznych w ramach Funduszy Norweskich, po-

wyższą kwotę można zabezpieczyć np. na budowę krytych kortów tenisowych.     

 

Radny Stanisław Wełniak zwrócił się z prośbą o przegłosowanie zgłoszonego przez siebie wniosku. W ocenie 

radnego nie można dyskutować w ten sposób o środkach publicznych w wysokości kilku mln zł m.in. prze-

krzykując się na temat poszczególnych inwestycji. Radny zaznaczył, że w tego rodzaju dyskusji nie będzie 

brał udziału i dodał, że cyt. „to jest jedna wielka prowizorka”. Radny zadał pytanie Pani Skarbnik, że jeżeli 

obecnie zamierza wprowadzić zmiany do projektu uchwały i są one możliwe, to dlaczego Pani Skarbnik nie 

odniosła się do propozycji zmian zgłoszonych na posiedzeniu komisji w czwartek, 17 czerwca br.?  

 

Pani Skarbnik zaznaczyła, że nie chce obecnie wprowadzać zmian, tylko chciała się dowiedzieć, co ma zostać 

przedłożone na zwołanej ewentualnie sesji nadzwyczajnej, ponieważ te kwestie należy uzgodnić z radnymi.  

Pani Skarbnik stwierdziła, że nie można materiałów bez przerwy na nowo przygotowywać. Pani Skarbnik 

poinformowała, że jeżeli zmiana ma polegać na pozostawieniu 70 tys. zł, nadaniu nowej nazwy „modernizacja” 

to w WPF można zmienić nazwę i kwoty w latach 2022 i 2023. Pani Skarbnik dodała, że przy wprowadzeniu 

powyższych poprawek, co wymaga kilkuminutowej przerwy na ich dokonanie, projekt uchwały można uchwa-

lić jeszcze na dzisiejszej sesji.      
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 Radny Stanisław Wełniak ponownie stwierdził, że nie można o tak dużych kwotach ze środków publicznych 

decydować w ten sposób. Radny dodał, że radni nie są przygotowani do tego, aby obecnie podjąć właściwą i 

racjonalną decyzje. Radny stwierdził, że jeżeli po dyskusjach, które toczyły się na sesji i wcześniej na posie-

dzeniu komisji stałych, Burmistrz dojdzie do wniosku, że podtrzymuje przedłożone przez siebie propozycje 

zmian, to projekt uchwały będzie w tym kształcie głosowany na sesji. Zdaniem radnego, Burmistrz musi się 

jednak odnieść do propozycji zmian zgłoszonych przez komisje, z których treści za pomocą dedukcji można 

wysnuć odpowiednie wnioski. Radny przypomniał propozycje komisji stałych. Pierwsza dot. wykreślenia bu-

dowy nowego lodowiska przy jednoczesnym nie wskazywaniu konieczność remontu obecnego obiektu, po-

nieważ wówczas radni nie posiadali informacji w tym względzie. Tym samym jeżeli remont jest konieczny, to 

w tej uchwale muszą znaleźć się środki na realizację tego zadania. Radny poinformował, że jeżeli na wykona-

nie dokumentacji Amfiteatru przeznaczono 200 tys. zł i jednocześnie brak jest środków na remont i moderni-

zację tego obiektu, to w związku z powyższym jego zdaniem można stwierdzić, że ten Amfiteatr nigdy nie 

powstanie, jeżeli nie będzie zgody Rady na przeznaczenie na ten cel pieniędzy z budżetu miasta. Radny zwrócił 

się do Burmistrza, że powinien rozważyć sprawę remontu i modernizacji Amfiteatru ze środków budżetu mia-

sta i zaproponować w tym zakresie odpowiednie zmiany. W sprawie krytych kortów tenisowych radny nawią-

zał do korespondencji pomiędzy Przewodniczącym a Burmistrzem dot. inicjatywy budowy ww. obiektów. 

Radny poinformował, że Burmistrz na pismo Przewodniczącego w powyższej sprawie odpowiedział, że bu-

dowa krytych kortów tenisowych nie jest pierwszą potrzebą i że jest przeciwko tej inicjatywie. Radny zazna-

czył, że nagle Burmistrz stwierdza, że obiekty te mają być wybudowane. Radny stwierdził, że cyt. „tak się nie 

da rządzić” i w zakresie planowania inwestycji powinien panować porządek. Radny podkreślił, że jeżeli są 

wątpliwości interpretacyjne, co do treści wniosków złożonych przez komisje, to należy zwrócić się z prośbą o 

ich wyjaśnienie a nie oceniać, że ich treść jest niezrozumiała cyt. „a nie że to jest bełkot jak Pan Burmistrz 

przed chwilą powiedział”. Radny zaznaczył, że nigdy nie prowadził tego typu dyskusji, zawsze były przygo-

towane konkretne projekty, które były przez Radę przyjmowane lub odrzucane ale nigdy nie było takiej cyt. 

„prowizorki”. Radny zwrócił się z prośbą o poddanie zgłoszonego przez siebie wniosku o wycofanie z po-

rządku obrad punktów 11 i 12 pod głosowanie. Radny poprosił Burmistrza o przygotowanie propozycji zmian 

z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w czasie dyskusji oraz o zwołanie, w razie potrzeby, sesji nadzwyczajnej.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że temat został wyczerpany i zaproponował zakończenie dyskusji 

oraz przejście do głosowania nad zgłoszonym wnioskiem przez radnego Stanisława Wełniaka.    

 

Radny Łukasz Piosik stwierdził, że cyt. „takie sugestie padają, że chyba tylko jedna osoba wie jak rządzić”. 

Radny zadał pytanie, czy i kiedy wnioski złożone przez kluby dotarły do radnych i powołał się na wypowiedź 

w tej sprawie radnego Stanisława Wojtunia. Przewodniczący poinformował, że wnioski zostały zgłoszone na 

posiedzeniu komisji i zadał pytanie, czy radny był obecny na tym posiedzeniu? Radny Łukasz Piosik poin-

formował, że nie uczestniczył w posiedzeniu komisji i dodał, że jeżeli wnioski zostały wówczas zgłoszone to 

nie w terminie na 7 dni przed sesją. Radny odniósł się do złożonej przez Burmistrza propozycji w sprawie 

remontu dotychczasowego obiektu lodowiska i zabezpieczenia kwoty 1 mln zł na realizacje tego zadania. 
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Radny dodał, że należy jak najszybciej opracować dokumentację i przystąpić do remontu lodowiska jeszcze 

w tym roku. Zdaniem radnego środki zaoszczędzone w wyniku realizacji powyższego zadania mogłyby zostać 

wykorzystywane w budowę krytych kortów tenisowych. Radny stwierdził, że nie rozumie stanowiska części 

radnych odnośnie propozycji Burmistrza i możliwości zakończenia tego sporu na sesji. Radny dodał, że w 

takim postepowaniu widzi jedynie chęć opóźniania działania i przytoczył przykład z uchwalaniem budżetu. 

Radny podkreślił, że w swojej propozycji Burmistrz „idzie na rękę” części radnych i nie ma powodów, aby 

przekładać tą sprawę na kolejną sesję i prowadzić w tej sprawie kolejną dyskusję.  

 

Radny Henryk Golla zaproponował, aby przy remoncie lodowiska uwzględnić postawienie obok tego obiektu 

toalety. Radny wyjaśnił, że nie chodzi mu o toaletę murowaną. Radny dodał, że chciał zasygnalizować problem, 

aby klienci lodowiska nie musieli korzystać z toalety zlokalizowanej na pływalni.  

 

Radny Stanisław Wojtuń stwierdził, że o ile dobrze rozumie uwagi radnych podniesione w tej dyskusji, to 

Burmistrz na sesję nadzwyczajną ma przygotować projekt uchwały uwzględniający zmiany zgłoszone przez 

część radnych podczas czwartkowego posiedzenia komisji stałych. Radny zaznaczył, że wnioskodawcy nie 

biorą pod uwagę żadnych czynników zewnętrznych m.in. zapisu kwoty 200 tys. zł na opracowanie dokumen-

tacji na Amfiteatr we wniosku w ramach Funduszy Norweskich. Radny dodał, że jak rozumie to wcześniej 

tego zadania nie można wpisać do budżetu, tylko po rozstrzygnięciu ww. aplikacji. Radny wyraził obawy, iż 

zdjęcie projektów uchwał z porządku obrad obecnej sesji nie wpłynie na zawarcie porozumienia w tych spra-

wach podczas sesji nadzwyczajnej.       

  

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony na sesji przez radnego Stanisława Weł-

niaka o następującej treści:   

„Zgłaszam wniosek o wycofanie z porządku obrad następujących punktów:  

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

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

2021-2025.”.  

Radni nie zgłosili innych pytań i uwag do ww. wniosku.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania za wnioskiem zagłosowało 6 radnych, przeciw było 3 radnych i 2 

radnych wstrzymało się od głosu. Radca prawny poinformował, że zmiana porządku obrad zgodnie z art. 20 

ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym wymaga większości kwalifikowanej tzn. większości bezwzględnej 

ustawowego składu rady, czyli co najmniej 8 radnych. Tym samym wniosek nie został przyjęty.   

 

W związku z powyższym Burmistrz zapowiedział zgłoszenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, której treść przedstawi Pani Skarbnik.   

 

Przewodniczący o godz. 20.15 zarządził 10 minutową przerwę. O godz. 20.35 Przewodniczący wznowił ob-

rady.   
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Przewodniczący przedstawił treść autopoprawki zgłoszonej przez Burmistrza Miasta Złotowa do projektu 

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok:  

„Zmienia się nazwę zadania z: „Budowa lodowiska wraz z zapleczem” na „Modernizacja lodowiska wraz z  

zapleczem”.”.  

 

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiana w uchwale budżetowej polega na ww. zmianie nazwy zadania. W 

konsekwencji w WPF kwota 70 tys. zł zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji zgodnie z zapisem 

projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Pani Skarbnik dodała, 

że kwota 1 mln zł zostanie przeznaczona na samą modernizację w roku 2022. Tym samym w WPF z 2022 r. 

zostaje zdjęta kwota w wysokości 1,414 mln zł. Pani Skarbnik dodała, że zostaje jeszcze do skorygowania rok 

2023. Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że z formalnego punktu widzenia to nie jest wniosek tylko gło-

sowanie, ponieważ zmiany muszą zostać dokonane faktycznie tj. wpisane do projektu, a nie tylko zmiana 

polegająca na zmianie nazwy zadania. Pani Skarbnik wyraziła gotowość do przygotowania załączników 

zgodnie z powyżej zaproponowaną autopoprawką. Radny Stanisław Wełniak poinformował, że należy zmie-

nić treść uchwały i załączników i zaznaczył, że te kwestie były podstawowym zarzutem wobec propozycji 

zmian zgłaszanych przez radnych. Radny zaznaczył, że powyższe uwagi nie wynikają z chęci przeszkadzania 

Burmistrzowi i ponownie podkreślił, że w ten sposób się nie można rządzić. Radny zadał pytanie, dlaczego 

Burmistrz nie chce się zgodzić na zwołanie sesji nadzwyczajnej i porządne przygotowanie projektów uchwał?         

 

Przewodniczący jeszcze odczytał treść autopoprawki i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania au-

topoprawka nie została przyjęta stosunkiem głosów 5 „przeciw” przy 3 „za” i 3 „wstrzymujących się”. 

 

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 negatywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały 3 głosami „przeciw” przy 1 głosie „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”. Komisja Bezpieczeństwa 

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

uchwały 2 głosami „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta nie zaopiniowała ww. projektu uchwały przy 3 głosach „wstrzymujących się”.   

 

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

towej na 2021 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada nie podjęła ww. uchwały 6 głosami „prze-

ciw” przy 3 głosach „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.   

 

12. 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 
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na lata 2021-2025 w materiałach dot. XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na 

posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

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

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

uchwały 3 głosami „przeciw” przy 1 głosie „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”. Komisja Bezpieczeństwa 

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

uchwały 2 głosami „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta nie zaopiniowała ww. projektu uchwały przy 3 głosach „wstrzymujących się”.   

 

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

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

podjęła ww. uchwały 6 głosami „przeciw” przy 3 głosach „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.   

 

13. Informacja o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie, w tym o wynikach naboru dzieci i 

planach remontowych przedszkoli 

Radni otrzymali „Informację o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie, w tym o wynikach naboru 

dzieci i planach remontowych przedszkoli” w materiałach dot. XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Infor-

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

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja o stanie opieki przedszkolnej w mieście Zło-

towie, w tym o wynikach naboru dzieci i planach remontowych przedszkoli” została przyjęta przez Radę. 

 

14. Informacja o stanie przygotowania miejsc wyznaczonych do kąpieli, bazy gastronomicznej i nocle-

gowej – opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie 

Radni otrzymali „Informację o stanie przygotowania miejsc wyznaczonych do kąpieli, bazy gastronomicznej 

i noclegowej – opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie” w materiałach dot. XXXII sesji Rady 

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

wie.  

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja o stanie przygotowania miejsc wyzna-

czonych do kąpieli, bazy gastronomicznej i noclegowej – opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zło-

towie” została przyjęta przez Radę. 

 

15. Informacja w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji miejskich w 2021 roku 

Radni otrzymali „Informację w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji miejskich w 2021 roku” w 

materiałach dot. XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została omówiona na posiedzeniu komi-

sji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 
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Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja w zakresie zaawansowania i realizacji 

inwestycji miejskich w 2021 roku” została przyjęta przez Radę.  

 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

Burmistrz poinformował, że odpowiedzi na złożone na sesji interpelacje i zapytania radnych udzieli pisemnie.  

 

17. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji 

Radny Łukasz Piosik nawiązał do uchwały w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotowa w 

związku ze sprawą monografii „Złotów 1370-2020” autorstwa prof. Joachima Zdrenki informując, że na po-

przedniej sesji wydano mu wręcz „polecenie” zapoznania się z regulaminem przyznawania ww. tytułu. Radny 

przytoczył przepisy uchwały nr XXI/143/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie 

ustanowienia i zasad nadawania honorowego obywatelstwa miasta Złotowa. Radny zadał pytanie, czy ww. 

uchwała była aktualizowana? W odpowiedzi radny został poinformowany, że w lutym 2020 r. została uchwa-

lona nowa uchwała nr XIII.118.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zasad i 

trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotowa. W związku z powyższym radny zapowiedział 

zapoznanie się z zapisami ww. uchwały w zakresie możliwości pozbawiania tytułu Honorowego Obywatel-

stwa Miasta Złotowa. Następnie radny zadał pytanie, czy radni wiedzą kim był ordynator Kurt Messerschmidt? 

Radny poinformował, że prześle radnym informacje na temat ww. osoby. Radny zwrócił się do radnych z 

propozycją zapoznania się z monografią i zaznaczył, że nie cała książka jest zła tylko cały czas chodzi mu o 

jedną ważną sprawę. Radny dodał, że cały czas zadawał w tej sprawie pytania i nie otrzymał na nie odpowiedzi, 

tylko poddano w wątpliwość jego kwalifikacje i kompetencje. Radny poinformował, że temat dot. Kurta Mes-

serschmidta został poruszony przed 2011 r. w artykule Janusza Justyny w „Aktualnościach Lokalnych”. Radny 

dodał, że w tym materiale Związek Romów w Polsce odniósł się do wydarzeń mających miejsce w szpitalu w 

Złotowie. Radny wspomniał, że do tej sprawy odniósł się również w jednej ze swoich publikacji prof. Kokow-

ski. Radny dodał, że ta sprawa nie była trudna do sprawdzenia. Następnie radny zacytował fragment opraco-

wania autorstwa dr Krzysztofa Bułkowskiego pn. „Sterylizacja ludności romskiej w Złotowie w okresie 1943-

1945” w dokumentach Oddziałowej Komisji Śledczej Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 

Gdańsku dot. dokonywania sterylizacji. Radny zacytował fragment protokołu przesłuchania w charakterze 

świadka R.K. z dnia 27 lipca 1981 r.: „Najbardziej wstrząsający jest opis dokonanego zabiegu sterylizacji na 

kilkunastoletniej R.K., który miał miejsce w listopadzie 1943 r. Zabiegu tego dokonali lekarze Kurt Schwenzer 

i Kurt Messerschmidt bez znieczulenia” oraz „Przedmiotowe śledztwo zakończone zostało wydaniem dnia 6 

lipca 2004 r. postanowienia o jego umorzeniu wobec śmierci sprawców. Jak ustalono po uzyskaniu stosownej 

odpowiedzi z Zentralstelle w Ludwigsburgu obaj lekarze Niemcy, którzy dokonywali opisywanych wcześniej 

zabiegów sterylizacyjnych osób narodowości romskiej nie żyją”. Radny dodał, że ww. śledztwo według opra-

cowania dr Bułkowskiego zakończyło się w 2006 r. Radny zaznaczył, że w tej sprawie zadaje pytania i nikogo 

nie oskarża. Radny zacytował fragment opisu postaci doktora Kurta Messerschmidta znajdujący się na s. 271 

ww. monografii „Niewątpliwie jako ordynator szpitala złotowskiego całego okresu międzywojennego zasłu-

guje Kurt Messerschmidt na upamiętnienie w mieście”. Radny stwierdził, że nie podpisuje się pod monografią 
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pn. „Złotów 1370-2020”. Radny dodał, że być może w powyższej sprawie rzeczywiście nastąpił jakiś błąd. 

Radny zadał pytanie cyt. „jak to się ma do tego i do tego dochodzenia, które było z tego, co wiem tutaj przez 

Izbę Pamięci Narodowej były też pewne dochodzenia prowadzone i były w 2006 roku zakończone. Ja tylko 

pytam, czy jeżeli w tej książce nawołuje się o upamiętnienie tej osoby, no to może co, rzeczywiście powinni-

śmy upamiętnić skoro Honorowy Obywatel pyta o upamiętnienie, pytam, to jest jedno z pytań, więcej było 

zadanych”. Radny zadał pytanie, czy radny Stanisław Wełniak podpisze się pod takimi zdaniami?  

      

Zdaniem radnego Stanisława Wełniaka to nie jest miejsce do prowadzenia tego rodzaju dyskusji. Radny 

przyznał, że radny Łukasz Piosik ma prawo do takich wypowiedzi. Radny stwierdził, że jeżeli radny Łukasz 

Piosik czuje się odpowiedzialny i na siłach, to powinien się zmierzyć z autorami tej monografii oraz osobami 

opiniującymi to opracowanie a nie z laikami takimi jak radni Stanisław Wełniak, Krzysztof Koronkiewicz, 

Krzysztof Żelichowski, czy Henryk Golla. Radny podkreślił, że sesja nie jest miejscem do prowadzenia w ten 

sposób tego sporu. Radny stwierdził, że radny Łukasz Piosik ma rację ale tylko do momentu wydania sprosto-

wania przez prof. Joachima Zdrenkę tej informacji, ponieważ on o niej nie wiedział. Radny poinformował, że 

badanie, które było prowadzone przez IPN wykazało, że Kurt Messerschmidt rzeczywiście dokonywał stery-

lizacji. Początkowo były informacje, że Kurt Messerschmidt jako dyrektor szpitala nie przeciwdziałał tym 

zabiegom, następnie po zeznaniach okazało się, że również sam je wykonywał. Radny zaznaczył, że prof. 

Joachim Zdrenka zarzekał się, iż nie posiadał powyższej informacji i kiedy ta sprawa wynikła w publicznej 

dyskusji to wystąpił do IPN i do osoby, która to wykryła i opisała i natychmiast sprostował tą informację 

przepraszając, że nie wiedział o tym zdarzeniu na etapie pisania książki. Radny zwrócił się do radnego Łukasza 

Piosika cyt. „nie idź tą drogą chłopie, nie idź tą drogą bo to się robi już naprawdę niebezpieczne”.  

 

Radny Łukasz Piosik zapytał, czy „niebezpieczne” dla niego? Radny zadał pytanie, gdzie ma poruszać ten 

temat? W sprawie sprostowania radny poinformował, że temat został poruszony i nagłośniony w tym roku a 

nie w zeszłym, a publikacja została zamknięta w zeszłym roku. Radny dodał, że w swojej wypowiedzi powołał 

się na publikację prof. Kokowskiego w tej sprawie. Radny zaznaczył, że z przytoczonych przez niego infor-

macji wynika, że dochodzenie w tej sprawie zostało zakończone w 2006 r. Radny stwierdził, że nie widział 

sprostowania w gazecie w tej konkretnej sprawie. Radny dodał, że błędy są nie do uniknięcia w prawie każdej 

pracy naukowej. Radny stwierdził, że z wypowiedzi prof. Joachima Zdrenki w jednym z mediów można wy-

wnioskować, że Pan profesor prostował to, że jakiś mieszkaniec chciał upamiętnić Kurta Messerschmidta. 

Radny dodał, że ta treść wyszła w lutym czy marcu tego roku a publikacja została zamknięta w grudniu 2020 

r. Radny poinformował, że w ramach tej sprawy został wiele razy publicznie obrażony tylko dlatego, że zadał 

kilka pytań. Radny zaznaczył, że jeżeli on w tej sprawie popełnił błąd to jest w stanie za to przeprosić, radny 

zwrócił się z prośbą o wskazanie miejsca, gdzie miał ten błąd popełnić. Radny podkreślił, że interesuje go 

powyżej podniesiona sprawa pomimo, że kilka innych osób zajmujących się historią naszego regionu w ofi-

cjalnych mediach miało podnieść inne kwestie w tej publikacji. Radny stwierdził odnośnie tych innych kwestii, 

że zdarzają się one w publikacjach m.in. z uwagi na tempo opracowywania tej monografii np. ujęcie Burmi-

strza jako radnego. Radny wspomniał o planach wydania monografii w języku niemieckim i zadał pytanie, co 
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z przytoczonym wyżej fragmentem na temat osoby Kurta Messerschmidta? Radny poinformował, że nie otrzy-

mał odpowiedzi od Pana profesora tylko Pan profesor pisał o nim „Pan P.”. Radny dodał, że zdenerwowała go 

również fraza ze Złotowem „po dziurki w nosie”. Radny zaznaczył, że sprawę tę przekazali mu mieszkańcy. 

Radny stwierdził, że w tej sprawie działa zgodnie ze swoim sumieniem i zwrócił się prośbą o wykazanie jego 

niekompetencji,  jeżeli gdzieś popełnia on błąd.  

 

Radny Stanisław Wełniak ponownie podkreślił, że sesja nie jest miejscem na tego rodzaju dyskusje. Radny 

uważa, że ta dyskusja powinna się odbyć przy udziale autora książki i jej recenzentów. Radny zaznaczył, że 

należy mieć również na uwadze specyficzną sytuację jej powstania. Radny poinformował, że osobiście widział 

wystąpienie prof. Joachima Zdrenki w telewizji Asta, w którym informował, że na etapie pisania książki nie 

wiedział o sytuacji związanej z Kurtem Messerschmidtem i w związku z tym wycofał to, co zostało zapisane 

na ten temat w publikacji. Radny dodał, że rozmawiał z prof. Joachimem Zdrenką i książka zostanie wydana 

w Gifhorn w języku niemieckim i w tej publikacji będzie wręcz podkreślone, że dyrektor szpitala w Złotowie 

wykonywał zabiegi sterylizacji osób narodowości romskiej. 

 

Radny Łukasz Piosik pozytywnie odniósł się do zorganizowania tego rodzaju spotkania. Radny dodał, że w 

przypadku tłumaczenia monografii na język niemiecki, to znajduje się wiele faktów, które można uzupełnić.   

Radny poinformował, że posiłkował się nie tyle materiałem filmowym telewizji Asta, co 3 artykułami dot. 

tego sprostowania. Radny dodał, że postara się przesłać radnym materiały na temat lub będzie je publikować. 

Radny zwrócił się do radnych z prośbą o zapoznanie się z materiałami dot. tej sprawy. Radny stwierdził, że 

jeżeli nie będzie poruszał tego tematu, także podczas sesji, to ta sprawa w jego ocenie będzie ignorowana a 

jego osoba będzie traktowana jak poprzednio. Radny wyraził zdziwienie, że w książce została podana tego 

rodzaju informacji bez jej weryfikacji, którą radny był w stanie przeprowadzić.  

 

Radny Roman Głyżewski odniósł się do nie podjętych przez Radę projektów uchwał w sprawie zmian bu-

dżetowych i zmian w WPF. Radny zwrócił się do Burmistrza o zorganizowanie spotkania roboczego komisji 

stałych Rady Miejskiej w Złotowie na 2-3 dni przed planowaną sesją nadzwyczajną w celu ustalenia zmian w 

zakresie inwestycji. Radny ponownie zwrócił się z prośbą do Burmistrza, aby istotne i ważne sprawy były 

wypracowywane wcześniej, a na sesji były tylko zatwierdzane.   

 

Burmistrz przypomniał, że do końca czerwca br. są przyjmowane wnioski do studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów, które podlega zmianie. Burmistrz podkreślił, 

że jest to możliwość do odniesienia się do zamierzeń rozwojowych miasta oraz do korygowania funkcji przy-

pisanych w obecnie obowiązującym studium. Burmistrz zwrócił się do radnych o upowszechnienie ww. infor-

macji mieszkańcom miasta o możliwości składania wniosków i uwag do studium w zakresie układów komu-

nikacyjnych oraz funkcji gospodarczych i mieszkalnych. Burmistrz odniósł się pozytywnie do propozycji rad-

nego Romana Głyżewskiego w sprawie zorganizowania spotkania i wyraził nadzieję, że na spotkaniu będzie 
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obecny również radny Stanisław Wełniak. Radny Stanisław Wełniak poinformował, że nie będzie uczestni-

czył w tego rodzaju spotkaniu i dodał, że Burmistrz powinien przygotować projekt uchwały na posiedzenie 

komisji. Burmistrz zaznaczył, że przed sesją nadzwyczajną nie odbywają się posiedzenia komisji stałych, tym 

samym zasadnym jest zorganizowanie spotkania w celu wypracowania wspólnych uzgodnień. Burmistrz 

stwierdził, że projekt uchwały został przygotowany i Rada nie podjęła tej uchwały. Tym samym są konsekwen-

cje takiego stanu rzeczy i istnieje konieczność powrotu do rozpatrzenia nie uchwalonych na dzisiejszej sesji 

zmian w budżecie. Burmistrz dodał, że zainicjuje działania w kierunku rozwiązania tej sprawy.  

 

Radny Stanisław Wełniak zgłosił 2 sprawy interwencyjne dot. bezpieczeństwa rowerzystów, które podnosił 

już na posiedzeniu komisji stałych. Pierwsza sprawa dot. ubytku w nawierzchni ścieżki rowerowej przy ul. 

Wojska Polskiego. Radny dodał, że ubytek ten był przyczyną upadku z roweru kobiety. Druga sprawa dot. 

promenady nad jeziorem Zaleskim. Radny poinformował, że na wysokości ul. Jeziornej jest ostry zjazd i woda 

wyryła tam koleiny. Nawierzchnia na tym odcinku nie jest utwardzona, co stwarza niebezpieczeństwo dla 

rowerzystów z uwagi na duża prędkość tego zjazdu. Radny dodał, że był świadkiem wywrotki w tym miejscu 

rowerzysty. Radny zwrócił się z prośbą do Burmistrza o zajęcie się ww. sprawami.        

 

18. Zamknięcie sesji 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 21.05 zakończył obrady XXXIII sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie.    
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