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Protokół Nr XXXIV.2021 

z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie  

z dnia 18 sierpnia 2021 r. 

 

W dniu 18 sierpnia 2021 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

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

podstawie zarządzenia nr 10.2021 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 12 sierpnia 2021 r. 

Wnioskodawcą zwołania nadzwyczajnej sesji był Burmistrz Miasta Złotowa, który złożył w tej sprawie 

wniosek w dniu 11 sierpnia 2021 r.  

 

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

Pieniążkowski.   

  

Punkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 

Obrady otworzył Przewodniczący, który powitał wszystkich radnych oraz gości: Burmistrza Miasta 

Złotowa - p. Adama Pulita, Skarbnika Gminy Miasto Złotów - p. Jadwigę Skórcz.  

 

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

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

godz. 15.02 na sesję przybył radny Łukasz Piosik, tym samym w sesji uczestniczyło łącznie 11 radnych. 

Nieobecni na sesji byli następujący radni: p. Krzysztof Koronkiewicz, p. Mariola Wegner, p. Stanisław 

Wełniak oraz p. Maciej Zając.   

 

2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący na Sekretarza obrad zaproponował radnego Janusza Justynę. Radny wyraził zgodę na 

objęcie funkcji Sekretarza obrad nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. W 

związku z powyższym porządek obrad nadzwyczajnej XXXIV sesji określony zarządzeniem nr 10.2021 

Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 12 sierpnia 2021 r. został przez radnych przyjęty.   

 

Porządek obrad nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad.  

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

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

lata 2021-2025.   

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

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

materiałach dotyczących nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radny Roman Głyżewski odniósł się do przedstawionych propozycji zmian w budżecie. Radny zwrócił się 

z prośbą o podanie kosztów realizacji inwestycji przebudowy ul. Zamkowej w podziale na środki własne z 

budżetu miasta i dofinansowania z budżetu państwa oraz terminu zakończenia realizacji tego zadania. Radny 

zwrócił uwagę, że z jego obserwacji wynika, że prace rozpoczęły się z ok. 14-dniowym opóźnieniem.    

 

W odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że rozstrzygnięcie uzyskane w przeprowadzonym przetargu 

było dużo niższe od pierwotnie zakładanego. W budżecie na realizację tego zadania została zapisana kwota 8 

mln zł w okresie 2 lat. Po przetargu nastąpiły zmiany i kwota ta wynosi ok. 5,2 mln zł. Kwota ta jest 

rozłożona na 2 lata. Pani Skarbnik dodała, że wydatki założone na realizację tej inwestycji w roku 2021 

pozostały bez zmian i wynoszą 3,9 mln zł.  Pani Skarbnik poinformowała, że aneks do umowy o 

dofinansowanie przewiduje, że cała kwota tego wsparcia wpłynie w październiku 2021 r. i w związku z tym 

zostały zwiększone dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 projektu ww. uchwały o kwotę 1.215.245,66 zł. 

Natomiast wydatki na 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie 1,7 mln zł i takich zmian dokonano w WPF. W 

sprawie terminu zakończenia realizacji tego zadania, Pani Skarbnik poinformowała, że do tej pory nie 

wpłynął wniosek Wykonawcy w zakresie jego zmiany, w związku z czym inwestycja powinna być 

realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pani Skarbnik dodała, że kwota zapisana w wydatkach 

na przebudowę ul. Zamkowej na rok 2021 w wysokości 3,9 mln zł powinna zostać w całości w tym roku 

wydatkowana. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że w przeciwnym wypadku tzn. niezrealizowania powyższej 

kwoty w 2021 r. Rada musiałaby w grudniu br., na wniosek Burmistrza, podjąć uchwałę w sprawie wydatku 

niewygasającego i środki niewykorzystane w tym roku zostałyby wydatkowane w 2022 r. proporcjonalnie do 

stanu realizacji tej inwestycji. Pani Skarbnik dodała, że sprawdzi datę zakończenia realizacji tej inwestycji i 

informację w tym zakresie przekaże radnemu.  

 

Burmistrz Miasta Złotowa poinformował o spotkaniu, które odbyło się w dniu dzisiejszym z głównym 

Wykonawcą tego zadania. Burmistrz dodał, że Wykonawca nie widzi żadnych przeszkód związanych z 

możliwością przesunięcia okresu realizacji tej inwestycji. Burmistrz nadmienił, że termin realizacji jest na 

tyle odległy, że na obecnym etapie nie ma jeszcze takiego ryzyka. Obecnie trwają prace w zakresie 

kanalizacji przy ul. Zamkowej. Burmistrz stwierdził, że Wykonawca posiada świadomość odnosnie 

warunków zawartej umowy i racjonalnie gospodaruje środkami i zasobami w zakresie realizacji inwestycji w 

innych gminach. Burmistrz ponownie poinformował, że na chwilę obecną nie ma mowy o żadnym ryzyku i 

oczekiwaniu przez Wykonawcę przedłużenia terminu realizacji przedmiotowej inwestycji.  
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Przewodniczący poinformował, że zgodnie z informacjami dotyczącymi tego zadania zamieszczonymi na 

stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Złotowie, termin wykonania prac wynosi 330 dni od dnia 

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy. Burmistrz dodał, że przekazanie placu budowy 

nastąpiło ok. 1 miesiąca temu.   

 

Radny Roman Głyżewski podniósł sprawę zmniejszenia planu dochodów o kwotę 56 tys. zł na zadanie 

dotyczące remontu wnętrza kaplicy przy ul. Staszica. Radny nadmienił, że sprawdził na miejscu stan 

realizacji tego zadania i dodał, że z informacji, które uzyskał od Wykonawcy wynika, że obecnie trwa etap 

końcowy tych prac, który potrwa jeszcze ok. 1 tygodnia. Radny zadał pytanie na temat ewentualnych zmian 

w zakresie realizacji tej inwestycji w związku ze zmniejszeniem kwoty na to zdanie oraz o termin 

zagospodarowania tego obiektu w formie wystawy tematycznej przez Muzeum Ziemi Złotowskiej (dalej 

„MZZ”).  

 

W odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że ww. kwota 56 tys. zł jest korektą dotyczącą poziomu 

wykonawstwa. Pani Skarbnik wyjaśniła, że każde zadanie jest zakładane w planie finansowym z pewną 

nadwyżką i w powyższym przypadku została założona mała rezerwa. Pani Skarbnik poinformowała, że 

zostały już policzone wszystkie zobowiązania w ramach tego zadania. Dofinansowanie w tym zadaniu jest 

proporcjonalne do wysokości nakładów, które gmina poniosła na ten cel tzn. chodzi o koszty kwalifikowane. 

Pani Skarbnik poinformowała, iż zadanie to będzie o 56 tys. zł mniejsze i tym samym w przedstawionych 

propozycjach zmian budżetowych w ww. projekcie uchwały, kwota ta stanowi tytuł do zmniejszenia 

dochodów.   

 

Burmistrz poinformował, że wczoraj został rozstrzygnięty ostatni przetarg związany z realizacją tego 

zadania, przetarg dotyczył dostawy krzeseł (ok. 40 szt.) i innych elementów wyposażenia. Burmistrz dodał, 

że prace związane z instalacją elektryczną i montażem monitoringu realizowane przez Spółdzielnię 

Rzemieślniczą „Krajna” już zostały zakończone. Burmistrz poinformował, że odbiory prac odbędą się w 

przyszłym tygodniu. Burmistrz nadmienił, że obiekt powinien być gotowy już na początku września br. 

Zagospodarowanie obiektu i jego otwarcie zostanie uzgodnione z Panią Dyrektor MZZ, po jej powrocie z 

urlopu. Burmistrz stwierdził, że obiekt powinien już funkcjonować podczas tegorocznych uroczystości 

listopadowych. Burmistrz podkreślił pozytywny efekt prac wewnątrz kaplicy w postaci odsłonięcia 

malowideł/fresków.  

 

Radny Henryk Golla zadał pytanie, czy przekazanie kaplicy MZZ odbędzie się po ww. odbiorach prac i 

zakończeniu remontu? Burmistrz pozytywnie odpowiedział na powyższe pytanie.    
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Radny Roman Głyżewski zadał pytanie o przyczyny przesunięcia terminu realizacji „Programu polityki 

zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Województwa 

Wielkopolskiego” z 2021 na rok 2022. Radny podkreślił, że ta kwestia jest ważna dla małżeństw z terenu 

miasta, których dotyczy ten temat.  

 

Burmistrz poinformował, że Urząd otrzymał w tej sprawie pismo podpisane przez p. Paulinę Stochniałek, 

członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W piśmie tym p. Paulina Stochniałek podziękowała za 

zaangażowanie naszego samorządu w tym programie. Burmistrz poinformował, iż wydłużyły się procedury 

wyboru operatora medycznego tego programu i tym samym środki z budżetu gminy przeznaczone na ten 

program zostaną zaangażowane w 2022 r. Burmistrz dodał, że Marszałek Województwa zwiększył kwotę z 

budżetu województwa przeznaczoną na realizację tego programu z kwoty 1 mln zł do 2 mln zł.  

 

Radny Roman Głyżewski nawiązał do zadania opracowania dokumentacji projektowo-technicznej ścieżki 

pieszo-rowerowej od Zagrody Krajeńskiej do granic miasta. Radny zwrócił się z prośbą o podanie 

ostatecznego terminu realizacji ww. zadania. Radny zapytał, czy Burmistrz posiada informację na temat 

stanu realizacji opracowania dokumentacji tego zadania w części dalszej przez Wielkopolski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu (dalej „WZDW”)?  

 

Burmistrz poinformował, że nie posiada w powyższym zakresie informacji ze strony WZDW. Burmistrz 

dodał, że z jego wiedzy wynika, iż prace projektowe po tej samej stronie i w tej samej technologii w 

uzgodnieniu z naszym projektantem są prowadzone w biurze projektowym WZDW. Burmistrz nadmienił, że 

dotychczas nie otrzymał sygnałów od naszego projektanta na temat możliwości zmiany terminu realizacji 

tego zadania oraz o trudnościach związanych z tym opracowaniem. Burmistrz dodał, że termin zakończenia 

opracowania upływa we wrześniu 2021 r.   

 

Radny Roman Głyżewski odniósł się do propozycji zmiany w zakresie wydatków w ww. projekcie uchwały 

dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości 88.500,00 zł na realizację zadania pn. „Przystosowanie części 

i piętra budynku Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby prowadzenia zajęć lekcyjnych”. Radny zadał pytanie 

o zakres tego zadania, liczbę przystosowywanych pomieszczeń, termin zakończenia jego realizacji oraz o 

sytuację związaną z protestami i petycjami złożonymi przez rodziców uczniów ww. szkoły oraz uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Złotowie (dalej „WTZ”).  

 

Burmistrz poinformował, że w dniu 22 lipca br. odbyło się spotkanie dotyczące tej sprawy z rodzicami 

uczestników WTZ. Burmistrz dodał, że do Rady również wpłynęła petycja w kwestii pracy zmianowej w 

Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie (dalej „SP nr 2”) złożona przez rodziców 

uczniów tej placówki, która jest przedmiotem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Burmistrz 

poinformował o rozwiązaniu powyższego problemu m.in. dzięki przystąpieniu do Funduszy Norweskich, w 
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ramach których zaplanowano budowę domu multiopieki. Burmistrz nadmienił, iż tą propozycję przedstawił 

rodzicom uczestników WTZ w Złotowie i zarządowi Fundacji CIS, organowi prowadzącego WTZ. Ten plan 

działania polega na odstąpieniu na rzecz SP nr 2 przez WTZ części pierwszego piętra, które jest już 

skomunikowane z przejściem ze szkołą. Burmistrz poinformował, że chodzi o 2 pomieszczenia klas 

lekcyjnych i 2 mniejsze pomieszczenia, w tym łazienkę. Burmistrz zaznaczył, że powyższe rozwiązanie 

polega na ograniczeniu funkcjonowania przez WTZ a nie jego wyprowadzkę z tego budynku. Ograniczenie 

to dotyczy prowadzenia dalszej działalności w pozostałej części tego budynku tj. parterze i części pietra do 

czasu przyjęcia propozycji polegającej na budowie obiektu tj. domu mulitopieki, który będzie dedykowany 

uczestnikom WTZ. Burmistrz poinformował, że otrzymał pisemną odpowiedź od zarządu Fundacji CIS o 

akceptacji powyższych warunków. Burmistrz nadmienił, że Pani Dyrektor SP nr 2, p. Beata Buczkowska-

Linke porozumiała się z Panią Dyrektor WTZ, p. Dorotą Staszewską i prace adaptacyjne ww. pomieszczeń 

już trwają. Burmistrz dodał, że prace adaptacyjne powinny zostać zakończone w ciągu tygodnia. W ramach 

tych prac została wydzielona ścianka oddzielająca przestrzeń SP nr 2 od WTZ. Ponadto media będą 

rozliczane oddzielnie. Burmistrz podkreślił, że oddanie ww. pomieszczeń na rzecz szkoły rozwiązuje temat 

petycji rodziców szkoły. Natomiast budowa domu multiopieki będzie dedykowana dla uczestników WTZ w 

Złotowie. 

 

Radny Roman Głyżewski zadał pytanie, czy pomieszczenia te będą gotowe na 1 września br.? Radny 

poprosił o podanie zakresu prac objętych tą kwotą 88.500,00 zł.   

 

Pani Skarbnik poinformowała, że p. Beata Buczkowska-Linka, Dyrektor SP nr 2, przedstawiła 2 kosztorysy: 

na roboty budowlane i na roboty elektryczne. Koszt części budowlanej został oszacowany na kwotę 

32.238,00 zł, a części elektrycznej na 56.088,00 zł. Pani Skarbnik dodała, że szkoła wygospodarowała kwotę 

30 tys. zł ze swoich środków tzn. nastąpi zmniejszenie wydatków bieżących o ww. kwotę. Tym samym z 

budżetu miasta na realizację powyższego zadania zostanie wydatkowana kwota w wysokości 58.327,00 zł, 

reszta pochodzi ze środków szkoły. Pani Skarbnik przedstawiła zakres realizacji tego zadania wynikający z 

ww. kosztorysów: ścianki działowe, izolacje cieplne, ościeżnice, dopasowanie skrzydeł drzwiowych, 

szpachlowanie, gruntowanie, malowanie. Pani Skarbnik poinformowała, że oba kosztorysy są do wglądu 

radnych.  

 

Radny Roman Głyżewski odniósł się do wprowadzonego do budżetu nowego zadania polegającego na 

przebudowie 4 przejść dla pieszych w l. 2021-2022 z możliwością dofinansowania tej inwestycji ze środków 

zewnętrznych. Radny nadmienił, iż w tym roku najprawdopodobniej zostanie wykonana dokumentacja 

techniczna tego zadania. Radny zwrócił się z prośbą o podanie zakresu ww. zadania.  

 

Burmistrz poinformował, że standard przebudowy tych przejść został narzucony przez wojewodę (w 

związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Burmistrz 
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dodał, że szczegóły techniczne zostaną radnemu przekazane. Burmistrz nadmienił, że przebudowa nie 

obejmuje tylko doświetlenia ale i elementy uzupełniające. Burmistrz poinformował, że zakres obejmuje 

budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonanie pól uwagi i linii doprowadzających do tych pól dla 

osób niewidomych i niedowidzących, wykonanie oświetlenia i oznakowania poziomego. Burmistrz dodał, że 

jest to nietypowy konkurs. Najpierw został rozstrzygnięty i po decyzji o uzyskaniu wsparcia jest czas na 

rozpoczęcie prac projektowych, które należy zakończyć do dnia 15 grudnia br. Burmistrz zaznaczył, że 

powyższe zadanie było jedną z przyczyn zwołania obecnej sesji nadzwyczajnej w celu jego wprowadzenia 

do budżetu i możliwości wyłonienia na czas projektantów, którzy zgodnie z ww. standardami zaprojektują te 

przejścia dla pieszych i wykonają dokumentację techniczną, która uzupełni złożony wniosek i umożliwi 

uzyskanie dofinansowania. Natomiast zadanie to zostanie zrealizowane w 2022 r.       

 

Radny Roman Głyżewski zadał pytanie na temat przyjętych kryteriów wytypowania lokalizacji ww. przejść. 

Burmistrz poinformował, że nad wyborem przejść pracował zespół w Urzędzie Miejskim przy 

uwzględnieniu przejść już zawartych w obecnym budżecie. Burmistrz dodał, że przejścia zostały 

zlokalizowane głównie w ciągu ul. Boh. Westerplatte w związku m.in. interpelacjami radnych.                         

 

Radny Krzysztof Kulasek poinformował o uwadze przekazanej mu przez osobę poruszającą się na wózku 

inwalidzkim odnośnie wyniesienia wysepek na przejściach dla pieszych, które utrudniają poruszanie się 

osobom niepełnosprawnym. Radny dodał, że z informacji uzyskanych przez niego od projektantów wynika, 

że nie ma obowiązku wynoszenia przejść dla pieszych a raczej tendencją jest wyrównywanie tej 

infrastruktury. Radny zadał pytanie, czy istnieje konieczność takiego projektowania przejść dla pieszych 

poprzez ich wyniesienie m.in. przy budowie nowego ronda przy ul. Boh. Westerplatte?  

 

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że wyniesienia na przejściach dla pieszych są jednym z rozwiązań 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym tj. ograniczeniem prędkości samochodów 

na prostych odcinkach. Zdaniem Burmistrza, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia oraz oceny 

projektantów i pracowników, wyniesienia przejść dla pieszych są najlepszym tego typu rozwiązaniem np. w 

porównaniu do montowania progów zwalniających. Burmistrz przyznał, że istnieje negatywna strona ww. 

rozwiązania tzn. utrudnienie dla poruszania się osób niepełnosprawnych. Burmistrz nadmienił, że wejścia i 

zejścia z tego rodzaju przejścia dla pieszych są łagodne, „wyzerowane”. Burmistrz poinformował, że 

podczas przebudowy dotychczas istniejących ścieżek pieszo-rowerowych tego rodzaju problemy będą 

niwelowane. Burmistrz dodał, że WZDW również podjął działania w tym kierunku tzn. aby wyniesienia nie 

powstawały na środku ulicy, co utrudnia poruszanie się osobom niepełnosprawnym. W ocenie Burmistrza 

przejścia dla pieszych wyniesione na całej szerokości jezdni są najlepszym rozwiązaniem.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie o powód zwołania nadzwyczajnej sesji. Zdaniem radnego nie 

ma pilnych kwestii do rozstrzygnięcia. Radny zadał pytanie, czy niewydatkowane środki z tytułu wydanych 



Protokół Nr XXXIV.2021 z nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 18 sierpnia 2021 r.   

 

7 

 

koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wpływają do tegorocznego budżetu, czy tylko na paragraf 

związany z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych?  

 

W odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że powodem zwołania sesji nadzwyczajnej jest fakt związany 

z przyszłym otrzymywaniem dużych środków z Funduszy Norweskich. Pani Skarbnik podkreśliła, że 

otrzymane dofinansowanie jest o połowę mniejsze niż planowane. Pani Skarbnik dodała, że aby uzyskać 

dofinansowanie jesteśmy zobowiązani, aby z działań podstawowych zapisanych w projekcie zrealizować 

wszystkie zadania środowiskowe, społeczne i gospodarcze, co obliguje nas w zasadzie do wpisania 

wszystkich zadań przewidzianych w pierwszym projekcie. Pani Skarbnik stwierdziła, że z 16 mln zł, które 

miasto ma otrzymać „lekko i na szybko licząc” brakuje kwoty 16 mln zł. Pani Skarbnik poinformowała, że 

tegoroczne dochody zostały zrealizowane na naprawdę bardzo dobrym poziomie. Pani Skarbnik powołała się 

na zapisy uzasadnienia w projekcie ww. uchwały m.in. w zakresie dobrych wyników ze sprzedaży mienia, 

dobrych wpływów z CIT i wpływu środków z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Pani Skarbnik 

stwierdziła, że opierając się na powyższych wynikach można na chwilę obecną zamknąć tegoroczny budżet 

deficytem 1 mln zł, który został z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych z kwoty 2.680 mln zł 

przeznaczonych na drogi. Pani Skarbnik dodała, że pozostały środki na ten rok jak kwota 1 mln zł na 

MZWiK Sp. z o. o w Złotowie i ponad 60 tys. zł na ul. Szpitalną. Pani Skarbnik nadmieniła, że 1 mln zł 

został zaangażowany na spłatę kredytu. Natomiast wszystkie środki, które pozostały z lat ubiegłych, w 

wyniku przyjęcia przedstawionych propozycji zmian w budżecie w ww. projekcie uchwały, będą mogły 

zostać zaangażowane do pokrycia brakującej kwoty w Funduszach Norweskich. Pani Skarbnik zaznaczyła, 

że to działanie nie zapewni całości środków. Pani Skarbnik poinformowała, że działania w powyższym 

zakresie zostaną przeprowadzone natychmiast w związku z dokonaną korektą wniosku. Pani Skarbnik 

poinformowała, że będziemy prosili o zwołanie sesji jak najszybciej, ponieważ do końca sierpnia br. należy 

te zmiany dotyczące wniosku do Funduszy Norweskich wprowadzić. Pani Skarbnik stwierdziła, że 

przeprowadzenie tych działań tylko na jednej sesji byłoby kłopotliwe zarówno dla radnych, jak i dla niej z 

uwagi na duży zakres tych zmian oraz konieczność regulowania kwestii bieżących. Pani Skarbnik 

nadmieniła, że działania uzupełniające będą prawdopodobnie rozciągnięte o lata 2024 i 2025 ale najpierw 

należy wpisać do budżetu zadania podstawowe w ww. 3 wymiarach i należy znaleźć środki na ich pokrycie. 

Pani Skarbnik poinformowała, że zaproponowaliśmy zmienić tę kolejność tj. najpierw dokonać „generalnych 

porządków” w tegorocznym budżecie w celu możliwości zaangażowania wszystkich środków z ubiegłych lat 

w roku 2022 i najpewniej 2023. Pani Skarbnik wyraziła wątpliwość, że organ nadzoru nie pozwala na tego 

rodzaju działania w trakcie roku budżetowego, ponieważ do końca roku pozostały jeszcze 4 miesiące i 

teoretycznie może powstać taka sytuacja, że jeżeli dochody z różnych względów spadłyby w tym roku, to 

wówczas moglibyśmy zacząć konsumować te dochody (nadwyżka) a nie mieć środków na lata następne. 

Pani Skarbnik podkreśliła, że w sytuacji w jakiej znalazło się miasto tj. przyznania niezależnie od nas 

mniejszej kwoty dofinansowana z Funduszy Norweskich, to sytuacja ta zostanie uwzględniona w 
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przeprowadzeniu powyższych zmian. Pani Skarbnik dodała, że liczymy mocno na współpracę radnych i 

aprobatę takiego sposobu ujęcia tego w budżecie i takiego sposobu finansowania.  

 

Pani Skarbnik poinformowała, że co roku występuje sytuacja, że pozostają niewykorzystane środki z tytułu 

wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Ta niewykorzystana kwota corocznie w marcu jest 

wpisywana w budżecie po stronie wydatków na działania wynikające z programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych do planu. Środki te w całości nie zostaną wykorzystane ale kwota, 

która pozostanie zostanie przypisana do roku następnego. Pani Skarbnik zwróciła uwagę na różnicę w 

wysokości 44 gr i poinformowała, że kiedy ta różnica była wprowadzana, w związku z tym, że w budżecie są 

zapisywane sumy w pełnych złotych, to zmiana ta została wprowadzona w pełnych złotych tj. w kwocie 130 

tys. zł. W obecnej chwili chcąc się oprzeć tylko na środkach, które mają być rzeczywiście wydatkowane w 

tym roku a wynikają z rozliczeń roku ubiegłego tj. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, ta kwota 

niewykorzystana na działania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych została skorygowana o 44 gr. Kwota ta została ujęta co do grosza, aby nie było żadnych 

wątpliwości i stąd w projekcie ww. uchwały dodatkowy załącznik. Załącznik ten został również sporządzony 

w zmianach budżetowych w marcu br. i tam została zapisana ta kwota 138 tys. zł bez groszy. W obecnej 

chwili chodzi o skorygowanie tej kwoty o grosze.            

 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie, czy do Funduszy Norweskich musimy dołożyć z budżetu 

miasta drugie tyle, co otrzymaliśmy?  

 

W odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że przedstawiła powyższą sytuację w dużym uproszczeniu i 

kwota ta może nie wynieść aż drugie tyle. Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z przyznaną kwotą 

dofinansowania w mniejszej wysokości obecnie trwa etap weryfikacji tych wszystkich działań 

podstawowych, które muszą zostać zrealizowane w 3 wymiarach: środowiskowym, społecznym i 

gospodarczym. Pani Skarbnik stwierdziła, że o ile to będzie możliwe to te zadania, do których realizacji po 

korekcie wniosku gmina będzie zobowiązana i które nie będą się mieścić w ramach przyznanej kwoty 16 

mln zł, będą mogły zostać przesunięte do inwestycji uzupełniających. Pani Skarbnik dodała, że 

zamierzeniem jest realizacja całości zadań podstawowych w ramach naszego budżetu tj. dokładając do zadań 

podstawowych nasze środki. Pani Skarbnik pozytywnie odniosła się do możliwości zrealizowania 

powyższego rozwiązania. Pani Skarbnik poinformowała, że gminy otrzymują to dofinansowanie ale musi to 

zostać w jakiś sposób zweryfikowane i zaakceptowane przez Związek Miast Polskich (dalej „ZMP”) i 

ministerstwo.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie, czy Pani Skarbnik może szacunkowo określić wysokość 

środków własnych, które miasto będzie musiało dołożyć, aby spełnić wymagania założeń głównych projektu?  
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W odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że poprzednie wyliczenie przedstawione przez p. Tomasza 

Mutschke, pracownika zajmującego się tym wnioskiem, opiewało na kwotę niższą o 2 mln zł. Pani Skarbnik 

zaznaczyła, że cały czas zmieniają się warunki. Obecnie nasz wkład liczony w latach od 2021 do 2024 (I 

kwartał) wynosi 13 mln 193 tys. zł. Jest to kwota, którą miasto będzie musiało dołożyć. W ocenie Pani 

Skarbnik kwota ta mieści się w możliwościach gminy i jesteśmy w stanie to zrealizować. Pani Skarbnik 

przedstawiła wyjaśnienie odnośnie problemu zmieniających się wysokości kwot w tej sprawie. Pani 

Skarbnik poinformowała, że ministerstwo po raz kolejny zmieniło podejście i nastąpiła zmiana daty kursu 

euro i obecnie wracamy do kursu na moment składania wniosku. Pani Skarbnik dodała, że mało korzystna 

jest konieczność zabezpieczenia przez miasto środków własnych w wyższej wysokości, jednak cały czas 

liczymy na to, że rozstrzygnięcia przetargowe będą w przyjemniej większości przypadków zgodne z 

założeniami i szacunkami i w tym zakresie nastąpią oszczędności. Obecnie przynajmniej „na papierze” 

musimy taką kwotę, jeżeli chodzi o działania podstawowe, uwzględnić w budżecie. Pani Skarbnik dodała, że 

radni otrzymają w tym zakresie szczegółowe wyliczenie i analizę na następne spotkanie.                 

 

Radny Krzysztof Żelichowski skierował pytanie do Burmistrza, czy wytyczne ministerstwa są takie, że nie 

można niczego ograniczyć w tym programie? Czy wytyczne pozwalają na ograniczenie zadań w celu 

obniżenia wkładu własnego?  

 

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że należy zachować pewne wskaźniki np. układ pomiędzy 

zadaniami miękkimi, szkoleniowymi a twardymi, inwestycyjnymi. Tym samym rezygnacja z jednego 

zadania musi mieć konsekwencję po drugiej stronie np. rezygnacja z jakiejś inwestycji twardej musi 

posiadać swoje odbicie w zadaniach miękkich. Burmistrz zaznaczył, że w tej chwili nie jest wskazane 

manipulowanie. Burmistrz dodał, że wpływ na tą sytuację ma pilotażowy charakter tego programu. 

Burmistrz poinformował, że dzisiaj się dowiadujemy np. że kwota przyznanego dofinasowania w 

złotówkach nie będzie wynosić 16 mln zł, a 18 mln zł z powodu uznania kursu złotego do euro z dnia 9 lipca. 

Burmistrz dodał, że dotacja będzie rozliczana nie w złotych lecz w euro. Burmistrz poinformował, że teraz 

wiemy, że zamrażają euro i według tamtego kursu, według którego złotówka była słabsza, całość zadania 

będzie po stronie dofinansowania wyższa o 2 mln zł.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie w sprawie kursu, według którego zostanie przeprowadzone 

dofinansowanie z Funduszy Norweskich?  

 

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że według kursu z dnia 9 lipca, o czym dowiedzieliśmy się 

niedawno. Burmistrz podkreślił, że te sprawy będą przedmiotem następnej sesji. Burmistrz dodał, że obecnie 

odbywa się wymiana uwag z ministerstwem, do których dostosowywany jest wniosek, który najpóźniej do 

końca tygodnia zostanie wysłany z uwzględnieniem kompletu zadań, z deklarowanym zaangażowaniem po 

naszej stronie, co będzie podstawą do podpisania umowy. Burmistrz nadmienił, że musi jeszcze uzyskać 
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wiedzę, czy przed przystąpieniem do kolejnej sesji w tym temacie należy podpisać umowę. Burmistrz 

poinformował, że będzie w stałym kontakcie z Przewodniczącym, aby określić termin sesji regulaminowej z 

uwzględnieniem zmian wynikających z Funduszy Norweskich. Burmistrz stwierdził, że generalnie jest taka 

polityka, że jest to projekt nienaruszalny i dość kompatybilny. W związku z tak długą perspektywą jego 

realizacji tj. do roku 2024, te zadania, które dotyczą naszych wydatków możemy zrealizować bez większego 

wysiłku. Zdaniem Burmistrza przy dzisiejszym stanie wydatków inwestycyjnych na poziomie kilkunastu 

mln zł, część tej kwoty może w wysokości ok. 1/3 będzie uzupełniała ten projekt, a pozostała część tej kwoty 

będzie przeznaczona na realizację bieżących potrzeb wynikających z głosów radnych, programów oraz 

wspólnie przyjętych kierunków działań. Burmistrz stwierdził, że patrzy na tą sprawę ze spokojem oraz dużą 

szansą i nadzieją, że to zrobi ogromny postęp.  

 

Pani Skarbnik zaznaczyła, że wypowiedzi w tej sprawie są oparte na wiedzy na obecny stan. Pani Skarbnik 

poinformowała, że ZMP przydzielił miastu eksperta, który do 18 sierpnia br. jest na urlopie. Odpowiedzi 

udzielane w tej sprawie i działania podejmowane w tym zakresie są oparte na własnej wiedzy i 

odpowiedziach znajdujących się na stronie ministerstwa (65). Informacje te są cały czas weryfikowane. 

Wpływ na projekt będą miały również informacje uzyskane od doradcy. Pani Skarbnik podkreśliła znaczenie 

czasu w realizacji tego projektu. Pani Skarbnik poinformowała, że z uwagi na wydłużenie procesu oceny 

złożonych wniosków w tym programie z powodu pandemii, do realizacji projektu w 2021 r. pozostaje już 

tylko IV kwartał i kolejne 2 lata, ponieważ projekt teoretycznie kończy się w styczniu 2024 r. Natomiast w 

praktyce, zgodnie z informacjami uzyskanymi od dotychczasowego opiekuna, I kwartał 2024 r. należy 

traktować tylko jako okres kończący rozliczenia a wszystkie inwestycje i miękkie rezultaty powinny zostać 

do tego czasu zrealizowane. Pani Skarbnik jeszcze raz podkreśliła, że odpowiedzi udzielone radnym w tej 

kwestii należy traktować jako wstępną informację, ponieważ ta kwestia jest nadal „obrabiana”, jest jeszcze w 

toku.   

 

Burmistrz poinformował, że przy uzgodnieniu terminu następnej sesji będzie sugerował zaproszenie do 

udziału w niej ww. eksperta. Burmistrz dodał, że ekspert wyraził wstępną deklarację udziału w sesji.          

 

Radny Henryk Golla zadał pytanie w kwestii kierunków środowiskowych, społecznych i gospodarczych 

zawartych w projekcie. Burmistrz poinformował, że treść wniosku została przekazana radnym na płytach 

CD. Radny Henryk Golla zadał pytanie, czy Burmistrz posiada informacje na temat działania i reakcji ZMP 

na zwiększenie liczby beneficjentów tego programu do 29 zamiast 15 samorządów oraz wynikającą z tego 

konsekwencji w postaci obniżenia poziomu dofinansowania? Radny podkreślił trudności wynikające z 

realizacji zakresu zadań założonych w pierwotnym wniosku za połowę kwoty dofinansowania.  

 

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że ZMP, jako partner samorządów uczestniczących w tym 

programie, wyraził swoje oficjalne stanowisko, w którym podkreślono nieuczciwy element zmiany zasad gry 
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w jej trakcie. Burmistrz pozytywnie ocenił działania ZMP podczas opracowywania tego wniosku m.in. w 

zakresie udzielonego wsparcia ekspertów Związku. Burmistrz poinformował, że z wypowiedzi ministra 

podczas uroczystości wręczania informacji o przyznanych dofinansowaniach wynika, że był to pomysł 

strony polskiej m.in. w zakresie przedłużenia terminu ogłoszenia wyników. Burmistrz dodał, że minister 

przekonał grantodawców, że czasy pandemii nie powinny jeszcze bardziej różnicować samorządów i należy 

poszerzyć krąg beneficjentów poprzez obniżenie kwoty dofinansowania do tej samej wysokości. Burmistrz 

stwierdził, że nie zgadza się z powyższym stanowiskiem, ponieważ nie takie były założenia wynikające z 

ogłoszenia tego programu. Obniżenie dofinansowania skutkuje dyskusją, czy stać samorząd na dołożenie ze 

środków własnych do tego projektu, aby zachować jego sens i nie wypaść z gry? Burmistrz dodał, że 

wszystko jest zaliczkową kwotą i miało być ponad nasze pieniądze ale tak się nie stało. Burmistrz dodał, że 

żaden z samorządów nie zrezygnował z tego dofinansowania. Burmistrz nadmienił, że Gmina Miasto Złotów 

znalazła się w pierwszej 15-stce rankingu, na 1. miejscu w Wielkopolsce i na 6. miejscu w kraju pod 

względem uzyskanej liczby punktów. Burmistrz poinformował, że traktujemy ten projekt jako dość 

nienaruszalny. Jeden z ekspertów ocenił, że projekt jako całość stanowi oryginalną koncepcję. Zdaniem 

Burmistrza należy wykorzystać tą szansę, ponieważ się nie powtórzy. 

 

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

 

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

budżetowej na 2021 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie, 11 głosami „za”, 

podjęła ww. uchwałę.    

 

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

na lata 2021-2025 

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

Złotów na lata 2021-2025 w materiałach dotyczących nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie.  

 

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

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

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

jednogłośnie, 11 głosami „za”, podjęła ww. uchwałę.    

 

Punkt 5. Zamknięcie sesji 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

Przewodniczący o godz. 15.50 zakończył obrady.   
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