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Protokół Nr XXXVI.2021 

z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 27 października 2021 r. 

 

W dniu 27 października 2021 r. o godz. 15.10 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

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

zarządzenia nr 12.2021 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 19 października 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 XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Następnie powitał radnych 

znajdujących się w sali sesyjnej oraz zaproszonych gości: Burmistrza Miasta Złotowa – p. Adama Pulita, 

Zastępcę Burmistrza – p. Małgorzatę Chołodowską, Skarbnika Gminy Miasto Złotów – p. Jadwigę Skórcz, 

Sekretarza Gminy Miasto Złotów – p. Aleksandrę Zachęć, radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Złotowie – 

p. Pawła Tabora oraz przedstawicieli lokalnych mediów.  

 

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. 

Nieobecny usprawiedliwiony na sesji był radny Maciej Zając. Od godz. 15.20 do godz. 18.40 w sesji 

uczestniczył radny Łukasz Piosik.  

 

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

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

został przyjęty przez Radę.  

 

4. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący na Sekretarza obrad zaproponował radnego Krzysztofa Kulaska. Radny wyraził zgodę na 

objęcie funkcji Sekretarza obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

 

Przewodniczący przedstawił wnioski zgłoszone w sprawie zmiany porządku obrad XXXVI sesji Rady 

Miejskiej określonego zarządzeniem nr 12.2021.   

  

Przewodniczący poinformował o przyjęciu przez komisje stałe Rady Miejskiej w Złotowie: Komisję 

Finansów Miejskich, Budżetu i Gospodarki Miejskiej oraz Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony 

Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej wniosku w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 8. Podjęcie 
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uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030” i jego 

przeniesienia na sesję grudniową 2021 r.   

 

Radna Mariola Wegner w związku ze zgłoszeniem przez radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Złotowie 

zastrzeżeń do ww. wniosku, wniosła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku 

obrad wniosku o następującej treści:  

„W imieniu Klubu Radnych „Zadbajmy o Złotów” Rady Miejskiej w Złotowie wnoszę o zmianę porządku 

obrad dzisiejszej sesji poprzez skreślenie punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Strategii Rozwoju 

Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030”, a w przypadku przyjęcia tego wniosku przez Wysoką Radę 

wprowadzenie punktu pn. „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXIX 240.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030”. Podjęcie tej uchwały w przypadku zmiany 

porządku obrad jest konieczne ze względu na wcześniejsze określenie terminu, do którego strategia miała być 

uchwalona. Powody, dla których Klub proponuje przedłużenie terminu są podane w uzasadnieniu do projektu 

uchwały. 

Uzasadnienie: 

Radni Klubu „Zadbajmy o Złotów” zapoznając się z projektem strategii uznali, że ze względu na obszerność 

dokumentu, konieczność dogłębnego zapoznania się z jej założeniami oraz dokonania indywidualnych 

konsultacji potrzebują więcej czasu, aby przygotować się do podjęcia decyzji. Poza tym dokument ten jest 

długoterminowym, a więc uchwalenie go w wyznaczonym wcześniej terminie nie jest konieczne”.  

 

Przewodniczący po skonsultowaniu się z radcą prawnym Urzędu Miejskiego, poinformował o oddzielnym 

głosowaniu zawartych w ww. wniosku pozycji tzn. najpierw wniosku o przegłosowanie skreślenia z porządku 

obrad XXXVI sesji punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów 

na lata 2021-2030”, a w przypadku jego przyjęcia przez Radę przegłosowania wniosku w sprawie 

wprowadzenia do porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę Nr XXIX 240.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 rok w sprawie określenia szczegółowego trybu i 

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

Przewodniczący dodał, że wniosek przyjęty przez komisje stałe Rady Miejskiej w Złotowie: Komisję 

Finansów Miejskich, Budżetu i Gospodarki Miejskiej oraz Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony 

Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej uznaje za wycofany i w miejsce tego wniosku zostanie 

wprowadzony wniosek zgłoszonych przez Klub radnych „Zadbajmy o Złotów”.   

Radni nie zgłosili zastrzeżeń i uwag do wypowiedzi Przewodniczącego w sprawie powyższych wniosków.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Klubu radnych „Zadbajmy o Złotów” w sprawie zdjęcia z 

porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

„Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030”.  
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 11 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” przyjęła ww. 

wniosek.  

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Klubu radnych „Zadbajmy o Złotów” w sprawie 

wprowadzenia do porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę Nr XXXIX 240.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 rok w sprawie określenia szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030 (jako punktu 

13).  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 11 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” przyjęła ww. 

wniosek.  

 

Przewodniczący w trakcie głosowania poinformował o błędzie technicznym w zgłoszonym wniosku dot. 

numeru zmienianej uchwały. W załączonym do wniosku projekcie uchwały wskazano numer zmienianej 

uchwały jako XXXIX 240.2021, natomiast prawidłowy numer tej uchwały to XXIX 240.2021. 

Przewodniczący zwrócił się do radcy prawnego o przedstawienie opinii w powyższym zakresie.  

 

Radca prawny poinformował, iż radni dokonali już głosowania, także na tym etapie nie można już 

wprowadzić zmian w zakresie treści przegłosowanego wniosku. Radca prawny wyjaśnił, że zmiany w 

porządku obrad są głosowane formalnie, a nie merytorycznie. Radca prawny zaznaczył, że na etapie 

procedowania tego punktu tj. przyjętego do porządku obrad sesji projektu uchwały, istnieje możliwość 

wniesienia poprawki regulującej powyższą kwestię związaną z błędnym numerem zmienianej uchwały 

podniesionej w ww. wniosku. Radca prawny dodał, że otrzymał ww. projekt uchwały na godzinę przed sesją i 

wymaga on wprowadzenia innych zmian, więc punkt procedowania nad tym projektem uchwały będzie 

miejscem na wprowadzenie m.in. ww. poprawki dot. prawidłowego numeru zmienianej uchwały.  

 

Przewodniczący poinformował o kolejnym wniosku w sprawie zmiany porządku obrad XXXVI sesji 

zgłoszonym przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza w imieniu Klubów radnych „Połączył nas Złotów” i 

„Zadbajmy o Złotów”.  

   

Radny Krzysztof Koronkiewicz przedstawił treść ww. wniosku:    

„W imieniu i z upoważnienia Klubów Radnych „Połączył nas Złotów” i „Zadbajmy o Złotów” oraz radnego 

nie stowarzyszonego p. Krzysztofa Żelichowskiego, wnoszę o skreślenie z porządku obrad sesji następujących 

punktów: 

1) Punktu Nr 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok, 

2) Punktu Nr 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025.    

Skreślenie z porządku obrad dzisiejszej sesji tych punktów uznajemy za konieczne i uzasadnione wobec 

nieprzygotowania przez Burmistrza Miasta projektu alternatywnego dot. zadań i ich finansowania w ramach 
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środków z tzw. Funduszy Norweskich. Na sesji wrześniowej Rada zapoznając się z informacją w tym temacie 

sprecyzowała i podjęła wniosek obligujący Burmistrza Miasta do przedstawienia alternatywnego planu 

wykorzystania Funduszu bez udziału środków własnych /budżetu miasta/, czego Burmistrz nie wykonał. Użyta 

argumentacja nie wykonania tego wniosku jest pokrętna i nie ma uzasadnienia w faktach, ponieważ nie prawdą 

jest, że dysponent środków nie dopuszczał zmian w pierwotnym planie i aby uzyskać finansowanie z Funduszu 

musi nastąpić dofinansowanie ze środków budżetu miasta. Dowodem na to jest fakt, że spośród 29 gmin 

uczestniczących w programie, 21 zmieniło wcześniejsze programy dostosowując je do zmniejszonego 

finansowania. Nieprawdą jest również to, że dokonanie zmian w programie pierwotnym spowoduje brak 

spójności i zaburzy zaplanowane efekty realizacji projektu. Zdejmując z porządku obrad dzisiejszej sesji tą 

tematykę, w przypadku dalszej odmowy przygotowania projektu alternatywnego przez Burmistrza, chcemy 

mieć czas na opracowanie wniosków zmieniających przedstawione projekty na dzisiejszą sesję”.   

 

O godz. 15.20 na salę sesyjną przybył radny Łukasz Piosik.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz dodał, że posiada szersze uzasadnienie ww. wniosku, które chciałby 

przedstawić w formie prezentacji. Radny poinformował, że zgodnie z przedstawionym slajdem nr 2 prezentacji, 

Złotów zajmuje pierwsze miejsce pod względem wysokości wkładu własnego wśród miast beneficjentów 

Funduszy Norweskich. Radny zaznaczył, że przy liczbie mieszkańców 17.600 kwota wkładu własnego na 

jednego mieszkańca wynosi 670,45 zł. Radny poinformował, że dofinansowanie w ramach Funduszy 

Norweskich otrzymało łącznie 29 miast. Radny dodał, że skontaktował się telefonicznie z 23 z tych miast. Na 

drugim miejscu przedstawionej przez radnego listy znajduje się miasto Starachowice z wkładem własnym w 

wysokości 3,5 mln zł, kwota wkładu własnego na 1 mieszkańca przy liczbie mieszkańców 49.500 wynosi 

70,71 zł. Radny poinformował, że wkład własny Starachowic w wysokości 3,5 mln zł dot. pałacyku, 60% 

środków na to zadanie pochodzi z Funduszu, a 40% ze środków własnych. Natomiast reszta zadań została 

okrojona i dopasowana do kwoty uzyskanej z Funduszy Norweskich tzn. do 16 mln zł. Radny dodał, że w 

powyższym obiekcie przeznaczonym do wyremontowania mają się odbywać imprezy kulturalne. Radny 

wyraził zdziwienie powyższą informacją, ponieważ z wypowiedzi Burmistrza i pracownika zajmującego się 

projektem wynikało, że w ramach projektu nie było możliwości przekazania środków z tego programu na 

placówki kulturalne i tym samym nie było możliwości sfinansowania remontu Amfiteatru. Na trzecim miejscu 

znajduje się miasto Krosno, którego wkład własny wnosi 2,4 mln zł, a w przeliczeniu na 1 osobę przy liczbie 

mieszkańców 46.900 wkład własny wynosi 51,17 zł. Radny poinformował, że Krosno przeznaczyło ww. środki 

na ścieżki rowerowe oraz chodniki. Radny dodał, że z informacji uzyskanych z Urzędu wynikało, że środki z 

Funduszy Norweskich nie było można przeznaczyć na chodniki. Wkład własny Kędzierzyna Koźle wynosi 2,5 

mln zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca przy liczbie ludności 54.800 wynosi 45.62 zł. Radny poinformował, 

że Kędzierzyn Koźle przeznaczył ww. środki na wykonanie drogi. Radny wyraził zdziwienie powyższą 

informacją, ponieważ z informacji uzyskanych z Urzędu wynikało, że środki z Funduszy Norweskich nie było 

można przeznaczyć na drogi. Radny stwierdził, że w powyższych 3 przypadkach radni i mieszkańcy zostali 

wprowadzeni w błąd przez Burmistrza, ponieważ placówki kulturalne, chodniki i drogi można było ująć w 
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projekcie w ramach Funduszy Norweskich.  Radny poinformował, że Tomaszów Mazowiecki na wkład własny 

przeznaczył kwotę 1,5 mln zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca przy liczbie ludności 61.300 wynosi 24,47 

zł. Radny dodał, że wkład własny w Tomaszowie Mazowieckim jest przeznaczony na zabezpieczenie kwot 

poprzetargowych. Wkład własny Zawiercia wynosi 1 mln zł, co przy liczbie ludności 48.500 w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca wynosi 20,62 zł. Wkład własny Zawiercia również dot. zabezpieczenia kwot 

poprzetragowych w przypadku możliwości ich niedoszacowania w projekcie. Wkład własny Ostrowca 

Świętokrzyskiego wynosi 1 mln zł, co przy liczbie ludności 71.900 w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 

13,91 zł. Radny dodał, że z uzyskanych przez niego informacji wynika, że Ostrowiec Świętokrzyski 

przeznaczy wkład własny również na zabezpieczenie rozstrzygnięć przetargowych. Wysokość wkładu 

własnego Piły wynosi 700 tys. zł, co przy liczbie 72.500 mieszkańców daje kwotę 9,66 zł na 1 mieszkańca. 

Radny poinformował, że Zabrze znajdujące się na ostatniej pozycji w przedstawionym slajdzie prezentacji na 

29. miejscu, nie dołoży do realizacji projektu środków z własnego budżetu. Następnie radny wymienił miasta, 

które do projektów realizowanych z Funduszy Norweskich nie zamierzają przeznaczyć środków z własnych 

budżetów: Łomża z 62 tys. mieszkańców, Hrubieszów z 17.500 mieszkańców, Konin z 72.500 tys. 

mieszkańców, Nisko z 15 tys. mieszkańców, Przemyśl z 59.700 tys. mieszkańców, Jarocin z 26 tys. 

mieszkańców, Żywiec z 31 tys. mieszkańców, Rydułtowy 21.500 mieszkańców, Żary z 37.500 mieszkańców, 

Cieszyn z 32.900 mieszkańców, Hajnówka z 20.900 mieszkańców, Zgierz z 56.100 mieszkańców, Jarosław 

37.400 mieszkańców. Radny poinformował, że nie posiada informacji odnośnie przeznaczenia środków 

własnych na realizacje projektów w ramach Funduszy Norweskich z następujących miejscowości: Tarnów, 

Ostrów, Stalowa Wola, Włocławek, Jelenia Góra i Opoczno.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że rozmawiał z pracownikami urzędów oraz prezydentami 

ww. miast na temat przyczyn nie wnoszenia przez nie wkładów własnych. W odpowiedzi radny miał usłyszeć, 

że miasta te nie przeznaczają środków własnych na projekty w ramach Funduszy Norweskich z uwagi na 

trudność w ich realizacji w tak krótkim okresie czasu. Ponadto nie wiadomo jeszcze, kiedy do budżetów tych 

miast wpłyną środki z Funduszy Norweskich. Radny dodał, że osoby, z którymi rozmawiał stwierdziły, że 

Złotów cyt. „poszedł na bogato” i Złotów musi być bardzo bogatym miastem. Radny dodał, że jego rozmówcy 

wyrazili zdziwienie wysokością wkładu własnego miasta Złotowa. Radny zaznaczył, że wiele inwestycji w 

tym projekcie jest niedowartościowanych jak np. basen, czy boisko. Tym samym, zdaniem radnego, wystąpi 

konieczność dołożenia kolejnych środków do zaplanowanych w ramach tego projektu inwestycji. Radny 

poinformował, że większość jego rozmówców była zdziwiona, że Rada Miejska w Złotowie dopiero teraz 

rozmawia na temat wysokości wkładu własnego, kiedy dokumentacja została już złożona, w przypadku 

Złotowa wraz z wkładem własnym w wysokości 12 mln zł cyt. „bez naszej zgody i uzgodnień, po prostu nikt 

mi nie wierzył, że może ktoś tak zrobić. Prezydent jednego z miast był po prostu w szoku, twierdząc, że jakby 

on tak by zrobił, to wywieźli go by na taczkach ”. Radny ocenił postawę i działania Burmistrza bardzo 

krytycznie. Radny dodał, że te miasta, które nie przeznaczają wkładu własnego na realizację swoich projektów, 

planują realizację pozostałych inwestycji z możliwością pozyskania środków z innych źródeł lub z własnego 

budżetu.  
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Radny Krzysztof Koronkiewicz zaznaczył, że realizacja projektu z Funduszy Norweskich jest obwarowana 

większą liczbą kontroli oraz zastrzeżeń. Radny poinformował, że są 2 umowy: podstawowa tzn. na 16 mln zł, 

z której miasto będzie rozliczane oraz uzupełniająca na 12 mln zł z wkładu własnego. Radny zaznaczył, że w 

przypadku zadań podstawowych kwota nie może przekroczyć nawet o 1 zł. W zadaniach uzupełniających nie 

ma relacji wkładu 60% (inwestycje) do 40% (zadania miękkie). Radny wyraził niezrozumienie, dlaczego 

miasto zgodnie z twierdzeniem Zastępcy Burmistrza ma wydać 600 tys. zł na zadania miękkie. Zdaniem 

radnego kwotę tę można było lepiej zagospodarować. 

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że Złotów z uwzględnieniem dzisiaj otrzymanych informacji 

z Zabrza znajduje się na 21. miejscu z 29 miast pod względem liczby mieszkańców. Natomiast biorąc w tym 

rankingu pod uwagę te miasta, odnośnie których radny nie posiada informacji w zakresie ich wkładu własnego, 

to Złotów spada na 27. pozycję. Radny ponownie poinformował, że Złotów pod względem wysokości wkładu 

własnego znajduje się na 1. miejscu w kwocie wkładu własnego w wysokości 670 zł na 1 mieszkańca.      

 

Następnie radny Krzysztof Koronkiewicz przedstawił tabelę (slajd nr 1 prezentacji) z zestawieniem zadań 

zaplanowanych do realizacji zaproponowanych przez 2 kluby radnych wraz z radnym niezrzeszonym oraz 

zadań zawartych we wniosku złożonym do Funduszy Norweskich. Lista zadań zaproponowanych przez ww. 

radnych w tabeli obejmuje 27 pozycji. Radny zaznaczył, że tych zadań jest więcej, tylko w tabeli zestawił te 

propozycje zadań proporcjonalnie do zadań wynikających z wniosku złożonego do Funduszy Norweskich. 

Radny poinformował, że w przypadku Amfiteatru zadanie zaproponowane przez kluby radnych obejmuje 

całościowy zakres, nie tylko opracowanie dokumentacji. Inne zadania zaproponowane przez kluby radnych 

wymienione przez radnego to: kąpielisko miejskie, rozbudowa przedszkola nr 2 wraz z oddziałem żłobkowym, 

sztuczne boisko piłkarskie przy ul. Wioślarskiej, modernizacja terenów przy SP 2 wraz z boiskiem sportowym 

i zadaszonymi stojakami na rowery, całoroczny kort tenisowy, ścieżka pieszo-rowerowa przy ul. Partyzantów 

do granicy miasta w kierunku Blękwitu, ul. Potulickich, ul. Spacerowa – etap II, wykonanie inteligentnej 

sygnalizacji świetlnej przy ul. Jastrowskiej, lodowisko – wymiana zadaszenia i modernizacja systemu 

chłodzenia tafli, modernizacja parkingu przy ul. Królowej Jadwigi i SP 3 wraz z oświetleniem oraz 

przebudowa dojazdu do SP 3 i PP 4 od ul. Szkolnej, remont ul. Brzozowej – inwestycja wspólna z powiatem 

złotowskim, parking przy ul. Grochowskiego, II etap chodnika przy ul. B. Radowskiego (200 mb), parkiet w 

sali sportowej przy al. Mickiewicza, zadaszenie w domu pogrzebowym, dodatkowa kotara w hali 

„Złotowianka”, dojazd do ul. Leśnej 11 A-F, ul. Bytomiaków – opracowanie dokumentacji projektowo-

technicznej, poprawa bezpieczeństwa i udrożnienie ulic (wykonanie przejazdów na ulicach: Murarska, 

Ciesielska, Ślusarska, Kamieniarska), doposażenie placu zabaw na os. Chojnicka II, dział promocji – wydatki 

na cykliczny program w lokalnej tv – „Rada Miejska w Złotowie”, obsługa prawna Rady, poprawa 

bezpieczeństwa i doświetlenie wyjazdu z parkingu przy ROD „Piast” przy ul. Jastrowskiej, poprawa 

bezpieczeństwa i doświetlenie dojazdu do posesji nr 13-15 przy ul. Wodociągowej, poprawa bezpieczeństwa i 

doświetlenie parkingu przy ul. Szkolnej 17. Radny poinformował, że część zadań zaproponowanych przez 
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kluby radnych pokrywa się z zadaniami ujętymi we wniosku do Funduszy Norweskich. Zdaniem radnego w 

zadaniach zawartych we wniosku do Funduszy Norweskich cyt. „więcej jest papierologii niż inwestycji”.  

 

W związku z powyższym tj. listą 27 zadań inwestycyjnych przedstawionych w tabeli mających służyć 

mieszkańcom, radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie Burmistrzowi, czy nadal uważa, że radni nie 

chcą rozwoju miasta? Radny zapytał, czy Burmistrz nadal uważa, że 11 radnych, którzy są przeciwko 

wydatkowaniu z budżetu miasta kwoty 12 mln zł nie posiada argumentów i pomysłu? Radny dodał, że sprawa 

przedstawia się inaczej niż Burmistrz wraz ze swoimi radnymi to przedstawia tj. określaniem radnych 

mających przeciwne zdanie jako cyt. „betonami, gdzie próbuje się nas hejtować”. Radny podkreślił, że radni 

przedstawiają pomysły zgłoszone przez mieszkańców, a nie cyt. „z kosmosu, czy swojego widzimisię”. Radny 

dodał, że radni nie są za marnowaniem pieniędzy na cyt. „jakieś debaty, czy biuletyny”. Radny stwierdził, że 

radni chcą twardych inwestycji służących mieszkańcom. Radny nadmienił, że zadań inwestycyjnych 

znajdujących się w projekcie do Funduszy Norweskich jest bardzo mało, większość to szkolenia, dodatki, 

„śniadanka” i dokumentacja.   

 

Następnie radny Krzysztof Koronkiewcz przedstawił część zadań z projektu pn. „Złotów. Wielkopolskie 

Zdroje” wraz z ich kosztami. Radny odniósł się do zadania dot. odwiertów w celu poszukiwania wody i błota 

leczniczego za 2.245.889,00 zł. Radny poinformował, że jego rozmówcy z innych miast beneficjentów tego 

programu stwierdzili, że Złotów naprawdę musi być bogaty, jeżeli środki są przeznaczane na tego rodzaju 

zadanie. Radny dodał, że cyt. „i że jedno, co jest to powiązane, to to, że naprawdę pieniądze będą wyrzucone 

w błoto i był śmiech”. Radny poinformował, że była to jedna z opinii jednego z prezydentów miast, który zna 

Złotów i jego położenie. Radny dodał, że ww. prezydent miał stwierdzić, że cyt. „tak dobrego żartu dawno nie 

słyszał, że weekend będzie miał tą informację na wesoło”. Następnie radny zwrócił się do Burmistrza z 

następującym rozwiązaniem dot. ww. zadania cyt. „żeby było taniej i Pana zabawę utrzymać w realizacji, moja 

propozycja jest taka, że mamy akurat pogodę jesienną i są opady, weź Pan łopatkę i tam, gdzie Pan mieszka w 

Górznej, na swoim podwórku pokopie Pan sobie w błocie, a te pieniądze przeznaczymy na wymianę pieców i 

bezpieczeństwo mieszkańców lub inne inwestycje”.  

 

Burmistrz zwrócił uwagę radnemu, aby cyt. „przestał uprawiać takie bzdury”.  

 

Przewodniczący zwrócił uwagę radnemu, aby jego wypowiedź była kulturalna.        

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do zadania dot. dodatków specjalnych dla członków zespołu ds. 

wdrażania planu rozwoju lokalnego w wysokości 115.393,06 zł. Radny dodał, że każda z 3 osób z ww. zespołu 

ma otrzymać miesięcznie po 1.240,00 zł (pozycja 116). Radny poinformował, że w pozycji 118 znajdują się 

dodatki specjalne dla członków zespołu ds. wdrażania planu rozwoju instytucjonalnego w wysokości 

76.928,71 zł dla 2 osób, miesięcznie 1.240,00 zł na osobę. Radny stwierdził, że niedawno Zastępca Burmistrza 

i Pani Skarbnik były oburzone, że takie dodatki otrzymywali pracownicy MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, 
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natomiast cyt. „gdy te pieniądze będą w Urzędzie Miasta, to jest ok.”. Radny dodał, że dziwi go ta zmiana 

myślenia. Radny zadał pytanie Burmistrzowi, czy uważa, że kwota w wysokości 106.845,40 zł jest 

wystarczająca na śniadania biznesowe? Radny zapytał, czy powyższe zadanie jest najbardziej oczekiwane 

przez mieszkańców, ponieważ zdaniem części radnych nie jest? Radny poinformował, że w rozmowie z „jedną 

Panią z innego miasta” odnośnie ww. zadania miała ona stwierdzić, że cyt. „ktoś dobrze zarobi” i że koszt tego 

zadania jest przewartościowany i cyt. „jednym słowem sprawa śmierdząca”. Radny poinformował, że wystąpił 

z zapytaniem do 2 restauracji na temat kosztu zorganizowania takiego śniadania biznesowego. Radny dodał, 

że ceny były przybliżone od 30 do 35 zł. Z obliczeń radnego wynika, że w takim śniadaniu biznesowym za 

kwotę 106.845,40 zł podzieloną przez 35 zł wzięłoby udział 3.053 osoby. Radny nadmienił, że w związku z 

tym, iż w mieście nie ma takich sal oraz takiej liczby przedsiębiorców podzielił tą kwotę na 10 śniadań 

biznesowych i wynik wyniósł 305 osób. Zdaniem radnego wynik ten jest również wysoki. W związku z 

powyższym radny podzielił tą kwotę na 100, co dało 30 osób, co w jego opinii jest wiarygodne. Radny 

stwierdził, że zostanie zorganizowane 100 śniadań przez 100 dni. Radny dodał, że nie wierzy, że takie są 

oczekiwania mieszkańców. Radny poinformował, że rozmawiał na temat tego zadania z przedsiębiorcami i 

żaden z nich nie posiadał wiedzy na ten temat. Radny dodał, że przedsiębiorcy ci uważali, że nie ma potrzeby 

uczestniczenia w tego rodzaju wydarzeniu, przynajmniej nie w tak wielu, być może w jednym lub w dwóch 

tego typu przedsięwzięciach. Radny poinformował, że na pytanie przedsiębiorców odnośnie organizatora 

„śniadanek” stwierdził cyt. „że jest to z Funduszy plus 2 radnych, którzy bardzo walczą, znaczy walczą, no 

może nie walczą ale no promują cały czas to, więc przy jednym nie było zdziwienia, przy drugim stwierdzili, 

że jednak kryzys w Polsce jest”. Radny poinformował, że mieszkańcy i przedsiębiorcy, z którymi radny 

rozmawiał stwierdzili, że jeśli radny zagłosuje za dodaniem tych 12 mln zł, to będzie znaczyło, że nie szanuje 

ich pieniędzy, które płacą do budżetu miasta, a tym samym nie szanuje ich, co będzie oznaczać, że te osoby 

nie będą szanować radnego. Radny dodał, że odzew mieszkańców w sprawie tego projektu nie jest taki, jak go 

przedstawia Burmistrz.                   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz przedstawił pisemną opinię cyt. „Pani, która zajmuje się funduszami i też 

jest przedsiębiorcą” dot. przedmiotowego projektu. Radny odczytał ww. opinię  cyt. „Po lekturze tego, co mi 

przesłałeś moje zdziwienie jest ogromne. Takich bzdur i grochu z kapustą to nie widziałam dawno. Zdaję sobie 

sprawę, że wiele rzeczy ujęto na zasadzie „kopiuj wklej” tzw. zadania powielają się w wielu punktach i co 

ciekawe nie są ujmowane jedno po drugim, bez zachowania ich chronologii, tak jakby miały się ukryć w 

gąszczu tego górnolotnego nazewnictwa. Napiszę tak, Rada nie ma łatwego zadania. Po lekturze tych tabelek 

odnoszę wrażenie, że ktoś ma członków Rady za mało ogarniętych, no przepraszam. Pierwsze co, to zwróciłam 

uwagę, że projektuje się powstanie nowych tworów. Pięknie się pisze w planie rozwoju instytucjonalnego o 

nadmiernej biurokracji… I tak ma powstać utworzenie i utrzymanie Miejskiego Biura Karier, pozycja 12 -15. 

Zadania mówią wprost powielone z zadań Urzędu Pracy. Koszt 369.583,61 zł. Organizacja i funkcjonowanie 

Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości, pozycja od 18 do 23, koszt 784.245,36 zł. Jest to koszt 

obliczony na 24 miesiące a potem po zakończeniu projektu, kto będzie i z czego finansował? W pozycji 69 

jest dalej kolejny koszt, remont Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości, realizacja inwestycji na 
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kwotę 854.763,37 zł. Generalnie jest tak, że jedno zadanie powielane w każdej kolejnej części pozycja 37 do 

40 na kwotę 138.899,08 zł w brzmieniu: oznakowanie najciekawszych miejsc w przestrzeni miasta, może 

wystarczyłby wirtualny spacer po mieście na stronie internetowej Urzędu Miasta. No i inny kwiatek z gatunku 

ekologii, pozycja 44-48 pt. „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, koszt na kwotę 3.254.878,52 zł. Zawierają m.in. 

kursy dla nauczycieli, wystawa, poklimatyczne warsztaty z zakresu świadomego i oszczędnego korzystania z 

energii elektrycznej, wody, żywności, to tzw. „radosna twórczość”. Ludzi nie trzeba edukować, ile mają zużyć 

wody, ich determinują rachunki za poszczególne media. Hitem jest pozycja 76, to wynagrodzenie dla 

pracownika w zakresie obowiązków – bieżąca analiza danych, monitorowanie rozwoju miasta, cokolwiek to 

znaczy i integracja dokumentów strategicznych. Jakie to skomplikowane, a jaki to geniusz miałby te obowiązki 

wykonywać za marne 153.857,42 zł. A może już wykonywane, bo widzę termin realizacji w pozycji 76 od 

kwietnia 2021 r. do stycznia 2024 r. Na koniec wisienka na torcie, pozycja od 85 do 107, koszty wszystkich 

zadań, które powinny być realizowane w ramach zakresu czynności pracowników Urzędu Miasta, kadry 

zarządzającej: wykonanie badania wartościowania obciążeń stanowisk pracy, przegląd i aktualizacja obecnego 

systemu zastępstw w Urzędzie Miasta, opracowanie planu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Miasta, 

pogłębione badanie opinii pracowników Urzędu Miejskiego na temat skuteczności procesu komunikacji oraz  

zwyczajów preferencji oczekiwań co do form komunikacji w sprawach pracowniczych. Uff, dalej nie zacytuję, 

kolejne ble ble ble. Czuję się obrażona po lekturze tej grafomanii, czy ten geniusz/geniusze od opracowania 

tego tzw. projektu mają ludzi za idiotów? Proponuję anonimową ankietę na stronie Urzędu Miasta, to stąd 

włodarze dowiedzą się, jaka jest opinia mieszkańców odnośnie skuteczności procesu komunikowania się z 

pracownikami Urzędu Miasta oraz preferencji i oczekiwań, co do form komunikacji w sprawach dot. 

mieszkańców miasta Złotów. Pozycja 104, to też wyżyny intelektu opracowującego te punkty, nic więcej nie 

dodam, bo poziom mojej irytacji sięgnął zenitu”. Radny poinformował, że na 3 zadania zawarte w tabeli od 

pozycji 65 do 67 niwelujące bariery architektoniczne pn. „Dostosowanie biblioteki do potrzeb ze szczególnymi 

potrzebami” można uzyskać dofinansowanie z PFRON i tym samym wykreślić je z przedmiotowego projektu. 

Radny nie zgodził się ze stwierdzeniem, które przypisał Burmistrzowi, że część radnych jest cyt. „betonami 

wyhamowującymi miasto”.  

 

Radny Łukasz Piosik poinformował, że to on, a nie Burmistrz, użył takiego stwierdzenia.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz nie zgodził się z powyższym stwierdzeniem i podkreślił, że część radnych 

jest za rozwojem tego miasta i za jego mieszkańcami. Radny dodał, że radni posiadają wiedzę w zakresie 

potrzeb mieszkańców miasta, którą uzyskują  podczas różnego rodzaju spotkań i rozmów. Radny złożył 

propozycję Burmistrzowi, który miał stwierdzić, że radny jest „hamulcem” w gronie Rady. Radny stwierdził, 

że jest gotów zrezygnować z mandatu radnego, o ile Burmistrz zrobi to samo cyt. „więc propozycja moja jest 

taka, usiądźmy razem i napiszmy rezygnację i oszczędźmy to miasto”, ponieważ zdaniem radnego Burmistrz 

również wyhamowuje to miasto.  
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Na zakończenie radny Krzysztof Koronkiewicz zwrócił się do mediów, odnosząc się do artykułu p. Mariusza 

Leszczyńskiego, którego określił swoim serdecznym kolegę, pt. „Palcem w bucie” z ostatniego numeru 

„Aktualności Lokalnych”. W odpowiedzi na uwagę radnego Łukasza Piosika dot. ww. stopnia znajomości, 

radny dodał, że p. Leszczyński jest jego przyjacielem. Radny stwierdził, że nie jest do końca prawdą, iż radni 

nie byli przygotowani do debaty. Radny poinformował, że radni byli do niej przygotowani, tylko nie dano im 

możliwości przedstawienia argumentów sprzeciwu wobec dołożenia kwoty 12 mln zł ze środków własnych. 

Radny zaznaczył, że na debacie została przedstawiona informacja na temat zasad jej przeprowadzenia. Radny 

wyjaśnił, że na początku debaty radni posiadający odmienne niż Burmistrz zdanie odnośnie wkładu własnego 

otrzymali 10 minut, a następnie po 1 minucie na zadanie pytania. Radny zadał pytanie, jak w tak krótkim czasie 

radni mogli przekonać do swoich racji? Radny stwierdził, że radni nie otrzymali takiej możliwości, aby w tak 

ważnych sprawach przedstawić swoje stanowisko. W związku z powyższym radny ocenił debatę cyt. „tym 

bardziej było widać, jaka była ta debata, gdzie byli tylko niektórzy pracownicy Urzędu Miasta, przyjaciele i 

rodzina, co dla mnie i niektórych mieszkańców, co oglądali, było żenujące”. Radny stwierdził, że obecnie 

podczas sesji, której gospodarzami są radni, a Burmistrz gościem, mogą przedstawić swoje argumenty. Radny 

poinformował, że podtrzymuje swój wniosek i poprosił radnych o jego przegłosowanie.    

 

Zastępca Burmistrza odniosła się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza w celu wyjaśnienia 

niektórych technicznych kwestii, ponieważ przedstawiona przez radnego cyt. „narracja bardzo mocno niestety 

przypomina opis reaktora atomowego dokonany przez ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej”. Zastępca 

Burmistrza stwierdziła, że w przedstawionej przez radnego tabelce brakuje istotnej informacji dot. listy 

rankingowej. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że przy nałożeniu na ww. tabelę listy rankingowej okazałoby 

się, że wiele miast wymienionych przez radnego nie znalazłoby się w puli dofinansowania w pierwotnej wersji 

konkursu. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że jest to zasadnicza sprawa. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że 

radny w swojej wypowiedzi ocenił pojedyncze działania wyjmując je z kontekstu i z zakresu całego projektu. 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że konkretne zadanie np. droga, mogło być słabiej punktowane. Zastępca 

Burmistrza podkreśliła, że nie wolno analizować poszczególnych zadań w projekcie, nie analizując całości 

projektu. Zastępca Burmistrza zwróciła uwagę, że wspomniana przez radnego w jego wypowiedzi droga 

mogłaby być np. drogą do uzbrajanego terenu inwestycyjnego, co zmienia znaczenie tego zadania. Zastępca 

Burmistrza odniosła się do podniesionej w wypowiedzi radnego sprawy przyznania dofinansowania instytucji 

kultury i dodała, że jak radny wspomniał w tym przypadku chodzi o zabytkowy dworek. Zastępca Burmistrza 

wyjaśniła, że w ww. sprawie chodzi o działanie w obszarze rewitalizacji zabytków, co jest zupełnie inną sprawą 

niż dofinansowanie nowego obiektu tj. Amfiteatru. Zastępca Burmistrza poinformowała, że w projekcie 

„Złotów. Wielkopolskie Zdroje” zostało zapisane zadanie dot. ścieżek rowerowych.  

 

Zastępca Burmistrza stwierdziła, że na dyskusję na temat zakresu projektu w ramach Funduszy Norweskich 

był czas. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że cyt. „nikt nie daje pieniędzy, tak w ogóle”, środki pochodzące z 

Funduszy Norweskich są przeznaczone na konkretne działania i darczyńcy określili, na które działania zostanie 

przyznane dofinasowania, a które nie zostaną nim objęte. Zastępca Burmistrza zadała pytanie, jak radni sobie 
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wyobrażają zamianę zdania dot. opracowania operatu klimatycznego na ul. Potulickich? Zastępca Burmistrza 

wyjaśniła, że ww. opracowanie znajduje się w obszarze ekologii przedmiotowego projektu, ponieważ w tym 

konkursie punktowane były wszelkie działania dot. obojętności klimatycznej. Zdaniem Zastępcy Burmistrza, 

osoby mające choć trochę pojęcia o projektach cyt. „śmieją się w głos”. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że 

na proponowanie zadań do ujęcia w projekcie był cały rok i zadała pytanie radnemu, dlaczego radny nie wziął 

w tym działaniu udziału? Zastępca Burmistrza dodała, że w tym okresie została wykonana potężna praca w 

zakresie diagnozy miasta i zidentyfikowania jego problemów. Zastępca Burmistrza poprosiła o odpowiedź na 

pytanie, jaki problem miejski i generalny problem mieszkańców rozwiązuje zadaszenie domu pogrzebowego 

albo ul Potulickich? Zastępca Burmistrza stwierdziła cyt. „moi synowie to się śmieją: tak, matka, jak zrobicie 

wszystkie chodniczki, to natychmiast do Złotowa wrócimy”. Zastępca Burmistrza zwróciła uwagę, że 

przedmiotowy projekt ma charakter rozwojowy, który ma odpowiedzieć na generalne problemy miasta. 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że uczestniczyła dzisiaj w wykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na 

którym zaprezentowała drzewo problemów przedmiotowego projektu i zapytała obecnych tam mieszkańców 

miasta, czy którykolwiek z tych problemów uważają za nieistotny? Zastępca Burmistrza dodała, że osoby 

uczestniczące w tym wykładzie nie uznały żadnego z przedstawionych problemów za nieistotny. Zastępca 

Burmistrza ponownie zadała pytanie, na jakie autentyczne problemy miasta jak np. odpływ młodych ludzi, 

odpowiadają propozycje zadań przedstawione przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza, jak np. ul. Spacerowa 

II etap?  

 

Zastępca Burmistrza zadała pytanie radnemu Krzysztofowi Koronkiewiczowi, czy autorka opinii 

przedstawionej przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza w jego wypowiedzi podpisała się pod nią?  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że zna tą osobę.  

 

Zastępca Burmistrza dodała, że nazwiska tej osoby oczywiście nie można upublicznić, co potwierdził radny 

Krzysztof Koronkiewicz. Zastępca Burmistrza oceniając ww. opinię stwierdziła cyt. „w ten sposób, to można 

zrecenzować nawet Pismo Święte”. Zastępca Burmistrza wyraziła zdziwienie, że dla radnego opinie 3 

ekspertów, doradców Związku Miast Polskich, nie mają znaczenia. Zastępca Burmistrza zadała radnemu 

pytanie, dlaczego w swojej wypowiedzi nie przytoczył opinii ekspertów, którzy z ramienia ministerstwa i 

Funduszy Norweskich oceniali ten projekt? Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że radny, obok przestawionej 

opinii, powinien przytoczyć opinie ww. ekspertów. Zdaniem Zastępcy Burmistrza, radny „ośmieszając” 

poszczególne elementy projektu sam się kompromituje. Zastępca Burmistrza nawiązała do wypowiedzi 

radnego dot. śniadań biznesowych. Zdaniem Zastępcy Burmistrza sprawdzanie efektywności śniadań 

biznesowych w lokalu gastronomicznym jest „kpiną”. Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że śniadanie biznesowe 

jest formą kontaktu biznesowego, znaną na całym świecie. Zastępca Burmistrza w odpowiedzi na pytanie 

radnego Krzysztofa Żelichowskiego poinformowała, że ostatnie śniadanie biznesowe w Złotowie zostało 

zorganizowane przez Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną w CWK „Zacisze”.  
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Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie, czy śniadanie biznesowe było kiedykolwiek organizowane w 

restauracji „Krajna”?    

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że ww. spotkanie zostało zorganizowane przez Starostwo. Zastępca 

Burmistrza zaznaczyła, że środki zaplanowane w budżecie projektu na organizację śniadań biznesowych nie 

zostały przeznaczone na „jedzenie” ale na eksperta, który przyciągnie przedsiębiorców, aby mogli się 

„sieciować” i wymieniać informacjami. Zastępca Burmistrza dodała, że w śniadaniu biznesowym 

zorganizowanym przez Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną uczestniczyli przedsiębiorcy, którzy dopiero 

tam się poznali i właśnie temu służą te śniadania tj. nawiązywaniu kontaktów biznesowych. W związku z 

powyższym Zastępca Burmistrza zwróciła się do radnego Krzysztofa Koronkiewicza cyt. „Pan się naprawdę 

kompromituje wyśmiewając taką formę kontaktów biznesowych”.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do tematu uruchomienia terenów inwestycyjnych i stwierdził, że 

od 7 lat nie udało się sprowadzić do miasta inwestorów.    

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że w dniu wczorajszym uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym 

przez Marszałka Województwa w ramach szkolenia dedykowanego samorządom pn. „Opieka inwestora”. 

Zastępca Burmistrza dodała, że w spotkaniu wzięło udział 130 samorządów i w jego ramach miała miejsce 

wizyta studyjna w podpoznańskiej gminie Pobiedziska. Zastępca Burmistrza poinformowała, że tamtejszy 

samorząd zaczął myśleć o inwestorach w 1998 r. Zastępca Burmistrza zadała pytanie radnemu Stanisławowi 

Wełniakowi, ówczesnemu Burmistrzowi Miasta Złotowa, czy wówczas myślał o inwestorach i odpowiedziała, 

że pewnie nie. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że w gminie Pobiedziska dopiero teraz tj. po ponad 20 latach 

są warunki dla inwestorów m.in. gmina posiada 180 ha uzbrojonych terenów, a wpływy z PIT przy liczbie 18 

tys. mieszkańców wynoszą 37 mln zł. Zastępca Burmistrza dodała, że samorząd tej gminy pracował na to 

ostatnie 20 lat. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że w Złotowie przez ostatnie 20 lat nie podjęto działań w 

kierunku uruchomienia 36 ha terenów inwestycyjnych. Natomiast w zeszłym roku trwała walka o 

doprowadzenie do tych terenów energii elektrycznej. Zastępca Burmistrza podsumowała, że tak wygląda 

ściąganie inwestorów w Złotowie. Następnie Zastępca Burmistrza odniosła się do wypowiedzi radnego 

Krzysztofa Koronkiewicza w sprawie spaceru wirtualnego i poinformowała, że na stronie internetowej miasta 

jest dostępna tego rodzaju usługa.  

 

Następnie Zastępca Burmistrza nawiązała do podniesionego przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza w 

jego wypowiedzi tematu konsultacji. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że istnieją 2 rodzaje konsultacji: 

konsultacje organizowane przez radnego mają taki charakter, natomiast wszelkie inne rozmowy z kimkolwiek, 

to są rozmowy z rodziną, z osobami „podstawionymi”. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że w powyższej 

sprawie należy być konsekwentnym.  
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Zastępca Burmistrza wyraziła głębokie przekonanie, że niezależnie od rozstrzygnięcia sprawy 

przedmiotowego projektu, zrobiła absolutnie wszystko, żeby do Złotowa spłynęło 18 mln zł. Zastępca 

Burmistrza zadała pytanie, co radny Krzysztof Koronkiewicz zrobił w tej sprawie? Zastępca Burmistrza 

odniosła się do wypowiedzi radnego na temat etatu do zarządzenia projektem i zaproponowała radnemu 

zgłoszenie się w tym charakterze. Zastępca Burmistrza dodała, że radny zajmując to stanowisko podzieli się 

swoją kompetencją, której brakuje pracownikom Urzędu. Ponadto radny cyt. „zagoni nas do roboty, bo 

przecież my nic nie robimy, tylko się lenimy. No może przyjmie Pan to stanowisko, pokaże nam Pan, jak te 

Fundusze Norweskie trzeba zrobić”. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że wypowiedź radnego absolutnie 

udowadnia, że część radnych a przynajmniej radny, tych Funduszy Norweskich nie chce.  Zastępca Burmistrza 

podkreśliła, że pomimo twierdzeń na temat ograniczenia projektu do przyznanej kwoty dofinansowania w 

wysokości 16 mln, to radny w swojej wypowiedzi „wyśmiał” wszystko, co w tym projekcie jest istotne. W 

ocenie Zastępcy Burmistrza oznacza to, że jakiekolwiek propozycji Urząd by nie złożył, to ona nie przejdzie. 

W związku z powyższym Zastępca Burmistrza postawiła tezę, że radny w zakresie swojej wypowiedzi w 

sprawie przedmiotowego projektu na pewno nie dba o interes Złotowa i na pewno nie reprezentuje interesu 

wszystkich mieszkańców. Zastępca Burmistrza zastrzegła, że chciałaby, aby powyższa teza nie dot. 

pozostałych radnych.      

   

Radny Krzysztof Koronkiewicz w odniesieniu do zatrudnienia na ww. stanowisku stwierdził, że nie jest w 

tym wyuczony, od tego są inni ludzie posiadający w tym zakresie kompetencje i wiedzę. Radny zwrócił się do 

Zastępcy Burmistrza, że cyt. „od samego początku, od pierwszego dnia, w którym rozmawiamy, Pani wraz z 

Panem Burmistrzem kłamiecie mówiąc, że radni nie chcą 16 mln zł lub teraz 18 mln. To są wasze kłamstwa”. 

Radny wyraził zapewnienie, że od samego początku wszyscy radni chcą kwoty 16 mln zł z Funduszy 

Norweskich. Zdaniem radnego skoro 21 miast potrafiło ograniczyć budżety swoich projektów, opiewające 

nawet na 40 mln zł do pułapu 16 mln zł, to znaczy, że Złotów również potrafiłby to wykonać. Radny zaznaczył, 

że radni kilkakrotnie od września br. prosili Burmistrza o przedstawienie listy inwestycji mających zostać 

sfinansowanych z dofinansowania w wysokości 16 mln zł oraz tych ze środków z wkładu własnego w 

wysokości 12 mln zł, co nie zostało zrealizowane. Radny zaznaczył, że w związku z powyższym radni mają 

prawo do przedstawiania swoich propozycji inwestycji jako jedną całość, tak jak o tym mówi strona urzędowa. 

Radny dodał,  ze wskazując konkretne zadanie z projektu nie wie, które z nich ma być finansowane z 

dofinansowania, a które z wkładu własnego. Radny podkreślił, że dyskusja na temat inwestycji mających 

zostać dofinansowanych z wkładu własnego tj. 12 mln zł i tak by się odbyła. Radny poinformował, że od 

samego początku wszyscy radni zgodnie twierdzą, że jeżeli Burmistrz przygotowałby projekt obejmujący 

inwestycje na 16 mln zł pochodzących z samych Funduszy Norweskich, to sprawa ta była by już dawno 

rozwiązana. Radny dodał, że jeżeli inne miasta potrafią ograniczyć budżety swoich projektów do 16 mln zł, to 

może tego dokonać samorząd Złotowa.  

 

Radny Henryk Golla nawiązał do swoich wypowiedzi na konferencji prasowej oraz na debacie odnośnie 

zapowiedzi Burmistrza wyrażonej na sesji w sierpniu br. w sprawie zwołania pilnego spotkania z radnymi dot. 
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Funduszy Norweskich w sierpniu lub na początku września br. Radny zaznaczył, że do tego spotkania nie 

doszło. Radny zadał pytanie, dlaczego Burmistrz nie poinformował Rady o zmianie i wysłaniu bez 

jakichkolwiek uzgodnień poprawionego wniosku do ministerstwa, w którym pojawiło się 11.800 tys. zł wkładu 

własnego? Zdaniem radnego, to jest najważniejsza kwestia całej dyskusji na ten temat. Radny stwierdził, że 

gdyby Burmistrz dotrzymał słowa w sprawie organizacji ww. spotkania z Radą w celu przedstawienia 

informacji w tym zakresie, to wówczas po ewentualnych uzgodnieniach można byłoby przystąpić do wysyłki 

tego wniosku. Radny odniósł wrażenie, że Burmistrz zatoczył koło cyt. „to się nazywa taka partyzancka robota 

za plecami”. Radny zaznaczył, że o ww. kwestię dot. spotkania z Radą ma największą pretensję i żal do 

Burmistrza, a nie o pieniądze. Radny dodał, że radni nie negują pracy osób zaangażowanych w przygotowanie 

wersji pierwotnej wniosku za 34 mln zł, w tym pracy ekspertów. Zdaniem radnego sytuacja uległa zmianie w 

związku z obniżeniem poziomu dofinansowania do kwoty 16 mln zł. Radny zaznaczył, że spór dot. wkładu 

własnego w wysokości 11,8 mln zł. Radny stwierdził cyt. „Pan nie chce od tego odstąpić. Ja mogę tylko 

domniemać, dlaczego Pan nie chce od tego odstąpić. Może Pan po prostu przyznał, że nie warto rozmawiać z 

jedenastką, ja sobie poradzę z trójką czy tam czwórką. No może taki wariant też Pan przyjął. Ale jest to uważam 

bardzo daleko nie w porządku, że Pan obszedł tą podstawę”. W ocenie radnego działanie Burmistrza nie było 

transparentne z uwagi na „ominięcie” poinformowania Rady o korekcie wniosku.    

 

Radny Łukasz Piosik odniósł się do wypowiedzi radnego Henryka Golli. Zdaniem radnego dowodem o tym, 

jak 11 radnych chce współpracować z Burmistrzem i z Urzędem było zaangażowanie radnych w ten projekt 

od początku jego opracowywania. Radny poinformował, że w razie jakichkolwiek wątpliwości kontaktował 

się telefonicznie lub osobiście z pracownikami Urzędu zajmującymi się tym projektem m.in. p. Tomaszem 

Mutschke, Panią Skarbnik, Burmistrzem. Radny dodał, że wchodził w skład komisji w ramach spotkań 

odnośnie Funduszy Norweskich ale zadeklarował Burmistrzowi, że ten rok poświęca bardzo mocno swojej 

edukacji i nie będzie mógł w pewnych kwestiach uczestniczyć. Radny zapowiedział odniesienie się w swojej 

wypowiedzi do postów radnego Krzysztofa Żelichowskiego i upowszechniania przez radnego fałszywych 

informacji. Zdaniem radnego pozostali radni powtarzają wciąż te same zarzuty odnośnie Burmistrza. Radny 

poinformował, że obecnie wkład własny wynosi poniżej 9 mln zł w związku z uzyskaniem przez miasto 

dofinansowania w wysokości 3,4 mln zł na przedszkole. Radny odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa 

Koronkiewicza na temat przedstawionej przez niego prezentacji. Radny stwierdził, że ww. wypowiedź radnego 

była dla niego cyt. „okazem nowej polszczyzny, nie zrozumiałem prawie słowa, jak Pan odrywał wzrok od 

kartki. Nie rozumiałem o czym Pan mówi. Niestety poproszę o tłumacza. Pewna grupa osób już się zrzuciła 

na książkę dla Pana tam te podstawy gramatyki”. Zdaniem radnego w wypowiedzi radnego Krzysztofa 

Koronkiewicza padło wiele obraz. Radny nawiązał do stwierdzenia radnego Krzysztofa Koronkiewicza w 

sprawie kłamstwa odnośnie konieczności dołożenia przez miasto kwoty 12 mln zł w celu kompleksowej 

realizacji projektu. Radny odniósł się również do debaty w sprawie Funduszy Norweskich i kwestii przeprosin 

przez radnego Stanisława Wełniaka Zastępcy Burmistrza za słowa dot. „zamknięcia się”. Radny zaznaczył, że 

tego rodzaju wystąpieniami populistycznymi odciągana jest uwaga od sedna sprawy dot. Funduszy 

Norweskich. Radny zapowiedział poruszenie powyższych spraw na sesji w punkcie dot. spraw różnych.  



Protokół Nr XXXVI.2021 z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 października 2021 r. 
 

15 

 

 

Radna Mariola Wegner zwróciła uwagę radnemu, że cyt. „bo nie Pan jest od tego, żeby nas tu poprawiać i 

ubliżać”.   

 

W odpowiedzi radny Łukasz Piosik stwierdził, że nie poprawia i nie ubliża, tylko wyraża swoje zdanie w tej 

sprawie.  

 

Radny Janusz Justyna zadał pytanie radnej Marioli Wegner, dlaczego wcześniej nie interweniowała w 

powyższej sprawie tj. podczas wcześniejszych wypowiedzi?  

 

Przewodniczący przerwał dyskusję i zaapelował o spokój. Przewodniczący zwrócił się do radnego Łukasza 

Piosika o kontynuowanie wypowiedzi i odniesienie się do przedmiotu tego punktu tj. wniosku o zmianę 

porządku obrad.    

 

Radny Łukasz Piosik zgłosił uwagę do sposobu prowadzenia obrad. Zdaniem radnego, jeżeli taki długi 

wykład może prowadzić radny Krzysztof Koronkiewicz odnoszący się do cyt. „łopatek i błotka”, to 

Przewodniczący powinien dać mu również pewną swobodę wypowiedzi. Radny poinformował, że posiadał 

duże wątpliwości odnośnie projektu „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”. Radny zwrócił się do radnych cyt. „nie 

wiem, dlaczego cały czas się próbujecie kopać z Burmistrzem, tak jakby on sobie wymyślił jakąś gierkę i teraz 

będzie wydawał swoje prywatne pieniądze”. Radny zwrócił się do włodarzy miasta i przyrównał dyskusję w 

tej sprawie do „walki z wiatrakami”. Radny zaznaczył, że podczas 4 spotkań, które się odbyły w tej sprawie  

argumenty radnych były już podnoszone. Radny dodał, że podczas debaty osoba, która ją prowadziła zadała 

pytanie radnym o ich pomysły na rozwój miasta i w odpowiedzi padły propozycje m.in. dot. Amfiteatru i 

żłobka. Radny stwierdził, że jeżeli radni od początku uczestniczyliby w tej sprawie, to być może specjaliści 

wytłumaczyliby trudność z dokonaniem podziału na inwestycje finansowane z wkładu miasta i z kwoty 

dofinansowania przyznanej w ramach Funduszy Norweskich. Radny zwrócił się do radnego Henryka Golli, że 

radny będzie miał cały czas żal do Burmistrza o to, że nie otrzymał informacji w przedmiocie korekty wniosku. 

Radny poinformował, że również tej informacji nie otrzymał. Radny negatywnie odniósł się do anonimowych 

wpisów przedstawionych przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza. Radny podkreślił, że te opinie powinny 

być podpisane. Zdaniem radnego, przedstawione przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza np. anonimowe 

komentarze burmistrzów są „obelgami” dla włodarzy miasta.  

 

Radny Łukasz Piosik odniósł się do sprawy terenów inwestycyjnych. Radny zadał pytanie innym radnym 

pełniącym mandat już od kilku kadencji, ile lat starali się oni o zagospodarowanie i uruchomienie tych terenów? 

Natomiast obecnie tymi poprzednimi latami bezczynności w powyższej sprawie, radni usiłują obciążyć 

obecnego Burmistrza. Radny zadał pytanie radnemu Stanisławowi Wełniakowi, ile lat starał się o ściągnięcie 

do Złotowa inwestorów? Następnie radny odniósł się do zadania dot. odwiertów w ramach przedmiotowego 

projektu. Radny podkreślił, że istotą tego projektu jest zadanie polegające na wykonaniu odwiertu 
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geologicznego (woda i peloid). Radny dodał, że dzięki powyższemu zadaniu projekt na charakter 

kompleksowy. Radny poinformował, że w sprawie wydatków na śniadania biznesowe wypowiedział się 

ekspert, że są one z góry procentowo narzucone w budżecie projektu. Radny dodał, że jeżeli radny chciałby w 

inny sposób wydać te środki, to powinien uczestniczyć w pracach nad opracowaniem wniosku. Radny 

zaznaczył, że tylko 4% kwoty wkładu własnego ma zostać przeznaczone na wydatki miękkie. Radny stwierdził, 

że miasto nie musi wydatkować obecnie tej kwoty 9 mln zł. Radny dodał, że inne miasta nie wpisały kwot 

wkładów własnych w projekcie ale będą równolegle realizować inne inwestycje zawarte w swoich projektach. 

Radny zaznaczył, że z taką Radą, która funkcjonuje w Złotowie, nie odważyłby się deklarować realizacji zadań 

równoległych z uwagi na niemożliwość przewidzenia działań części radnych.   

 

Radny Łukasz Piosik zwrócił uwagę na indywidualność każdego z projektów, które otrzymały dofinasowanie 

z Funduszy Norweskich i kwestię porównywania projektu „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” z projektami 

innych miast beneficjentów. Radny odniósł się do projektu miasta Piły, które posiada inny procent zadłużenia 

niż Złotów. Radny dodał, że Złotów posiada 3% zadłużenia. Radny w zakresie kwestii racjonalności 

wydatkowania środków z budżetu miasta podnoszonej przez radnego Stanisława Wełniaka, przypomniał o 

sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości ok. 9 mln zł w czasie piastowania przez radnego funkcji Burmistrza 

Miasta Złotowa. Radny odniósł się do wkładu własnego w projekcie i poinformował, że 96% środków z kwoty 

8,6 mln ma zostać przeznaczone na realizację inwestycji twardych. Radny zaznaczył, że odwierty zostaną 

sfinansowane ze środków norweskich.  

 

Radny Łukasz Piosik odniósł się do postów upowszechnianych przez radnego Krzysztofa Żelichowskiego na 

prywatnym profilu np. w jednym z postów pojawiła się informacja o przeznaczeniu 12 mln zł na odwierty, a 

w następnym poście 3 mln zł na odwierty ale 40% środków miękkich. Radny dodał, że informacje na ten temat 

były uprzednio przekazywane przez Urząd Miejski i można się było z nimi zapoznać. Radny stwierdził, że nie 

można się w ten sposób kompromitować i w przypadku braku informacji należy je uzyskać z Urzędu. Radny 

dodał, że będąc na miejscu Burmistrza, po dyskusji z radnymi w tej sprawie podjąłby decyzję o 

nierealizowaniu tego projektu.  

 

Radna Mariola Wegner poinformowała, że radni są za przyjęciem środków norweskich w przyznanej 

wysokości 16 mln zł, tak jak zrobiły to inne miasta.  

 

Radny Łukasz Piosik zadał pytanie, czy w ciągu najbliższych 3 lat ma zostać wybudowane boisko? Radny 

zwrócił uwagę, że w przypadku braku środków na inwestycje, zgodnie ze stwierdzeniem radnego Stanisława 

Wełniaka na temat dobrej sytuacji finansowej gminy, należy zaciągać kredyty na ich realizację. Radny 

poinformował, że zamierza przedstawić mieszkańcom najistotniejsze informacje na temat tego projektu. W 

ocenie radnego sprawa przedmiotowego projektu będzie opóźniana i raczej do jego realizacji nie dojdzie cyt. 

„bo wiemy, jaki jest cel tutaj wszystkich”. Radny zwrócił się do części radnych i zadał pytanie, czy rozumieją 

oni istotę tego projektu i jego znaczenie w zakresie rozwoju miasta? Radny zwrócił się do części radnych: 
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Marioli Wegner, Henryka Golli, Stanisława Wełniaka (byłego Burmistrza Miasta Złotowa), Krzysztofa 

Żelichowskiego, Krzysztofa Koronkiewicza z zapytaniem o wizję rozwoju miasta w poprzednich kadencjach 

oprócz wykonania promenady na jeziorem, która powstała częściowo na prywatnym terenie, z czym do dzisiaj 

jest problem. Radny zadał pytanie, jaką wizję rozwoju miasta przedstawili radni? Radny poinformował, że te 

dodatkowe inwestycje zawarte w projekcie w celu jego kompleksowej realizacji są zadaniami 

przedstawionymi przez radnych. Radny stwierdził, że np. wydatek na Amfiteatr jest wydatkiem 

konsumpcyjnym i dodał, że popiera ten wydatek i realizacja tego zadania jest bardzo ważna. Radny dodał, że 

obecnie radni chcą realizować zadanie związane z Amfiteatrem a kilkanaście lat temu radny Stanisław Wełniak, 

ówczesny Burmistrz Miasta Złotowa, zlikwidował Dom Kultury. Radny zadał pytanie, czy w przedstawionych 

przez radnych zadaniach znalazła się modernizacja Placu Padewskiego, o której radny Roman Głyżewski 

mówił na debacie? Radny stwierdził, że tego przedsięwzięcia nie było zawartego w tych zadaniach. W ocenie 

radnego powyższe świadczy, jak radni dbają o „okręgowość”. Radny dodał, że z analiz wynikało, że Amfiteatr 

był jednym ze wskaźników tego, jak wąsko radni patrzą tylko na swoje okręgi. Radny poinformował, że została 

złożona propozycja wprowadzenia do budżetu zadania polegającego na wyburzeniu tego obiektu, która została 

anulowana a obecnie radni chcą zrealizować przebudowę Amfiteatru do 2023 r. W ocenie radnego wszystkie 

argumenty wysuwane przez część radnych są przedstawiane w tym celu, aby pokazać, że propozycja 

zaproponowana przez Burmistrza jest zła. Radny podkreślił, że jest to jego subiektywna opinia. Radny 

poinformował, że został radnym, aby przekonać się jak w Radzie podejmowane są decyzje m.in. w zakresie 

rozwoju młodzieży cyt. „bo myślałem, że tu pewne rzeczy da się zrobić, udowadniacie mi, że nie”.   

 

Radny Krzysztof Żelichowski skierował do Burmistrza pytanie o kompleksowość tego programu tzn. czy 

został on uznany za kompleksowy przez Burmistrza, czy przez ministerstwo? Radny poinformował, że 

kompleksowy program w Funduszach Norweskich opiewał na 34 mln zł. Radny zaznaczył, że rozumie istotę 

ujęcia w projekcie zadania dot. odwiertów, jako głównego celu i środka otrzymania tych pieniędzy. Radny 

poinformował, że radni otrzymali dzisiaj pismo z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dot. 

podpisania umowy na realizację projektu pn. „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”. Radny dodał, że w tym piśmie 

wyraźnie zaznaczono, że cyt. „dalsze zmiany w projekcie wciąż są możliwe również na tym etapie, co prawda 

mogą spowodować kolejne opóźnienia i zagrożenia nie zrealizowania projektu w założonym kształcie”. Radny 

zwrócił uwagę, że gdyby rozmowy na temat zakresu tego projektu rozpoczęły się w lipcu br. a nie w 

październiku br., to byłby czas na jego realizację. Radny zaznaczył, że w ww. piśmie znajduje się stwierdzenie 

cyt. „należy jednocześnie pamiętać, że zadeklarowanie wkładu własnego w dowolnej wysokości będzie się 

wiązało z weryfikacją, czy został on wniesiony w takiej wysokości na etapie rozliczenia projektu”. Radny 

wyraził wątpliwość odnośnie realizacji projektu za kwotę 30 mln zł w ciągu 2 lat. W ocenie radnego zabraknie 

czasu na realizację wszystkich inwestycji zawartych w przedmiotowym projekcie. Zdaniem radnego należy 

przyjąć te 16 mln zł dofinansowania a projekty założone z wkładu własnego należy wrzucić w budżet. Radny 

stwierdził, że Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Pani Skarbnik cyt. „oszukiwaliście społeczeństwo i nas” 

oraz „kłamaliście i oszukiwaliście od lipca całe społeczeństwo i radnych”. Radny zaznaczył, że powyższe 

stwierdzenie wygłasza świadomie niezależnie od jego skutków. Radny dodał, że potwierdzenie jego słów 
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znajduje się w ww. piśmie z ministerstwa. Radny wyjaśnił, że chodzi o wypowiedzi na temat tego, że ten 

projekt jest nie do zmiany i o konieczności dołożenia 12 mln zł wkładu własnego z uwagi na jego odrzucenie 

w przeciwnym wypadku. Radny zaznaczył, że z informacji przedstawionych w ww. piśmie wynika, że w tym 

momencie jeszcze można wprowadzić zmiany. Radny poinformował, że w obecnej wersji projektu na kwotę 

dwudziestu kilku mln zł, kwota 8,4 mln zł jest przeznaczona na następujące zadania: remont siedziby Centrum 

Wsparcia Aktywności Przedsiębiorstw, uzbrojenie terenu, rozbudowę pływalni „Laguna”, rozbudowę 

publicznego przedszkola. Radny dodał, że środki na realizację powyższych działań mają pochodzić z budżetu 

miasta. Radny wyraził niezrozumienie wpisywania tych zadań do środków norweskich. Radny dodał, że nikt 

go nie przekona do tego, że te zadania są potrzebne w tym projekcie, aby uzyskać wskaźniki. Radny stwierdził, 

że nie posiada wiedzy w zakresie zadań miękkich i twardych zawartych w projekcie przesłanym do 

ministerstwa. Radny dodał, że przegłosowując WPF radni będą „stać pod ścianą”, ponieważ nie będą już mieli 

wpływu na zmianę zakresu przedstawionych w tej uchwale przedsięwzięć. Radny poinformował, że tak jak 

przedstawił to na posiedzeniu komisji, należy wziąć te 18 mln zł tj. 16 mln zł plus 2 mln zł na dokumentacje. 

Radny nadmienił, że już kilkakrotnie pytał Burmistrza, czy weźmie te 18 mln zł, jeżeli radni nie wyrażą zgody 

na dodanie 12 mln zł z budżetu miasta? Radny stwierdził, że Burmistrz powinien wyjaśnić społeczeństwu, że 

jeżeli radni nie dołożą 12 mln zł wkładu własnego, to on nie weźmie 18 mln zł dofinasowania. Zdaniem 

radnego wówczas ten problem zostanie rozwiązany. Radny zaznaczył, że 18 mln zł dofinansowania z Funduszy 

Norweskich nie leży po stronie Rady, tylko dofinansowanie w kwocie 11 mln zł z budżetu miasta. Zdaniem 

radnego odpowiedź na powyższe pytanie rozwiązuje tą sytuację cyt. „jak Pan nie chce, Panie Burmistrzu, tych 

18 mln zł, to niech pan powie: radni mi nie dali 11 mln zł, więc ja nie biorę 18 mln zł, bo tak uważam i koniec”. 

Radny stwierdził, że nie należy w tej sprawie powoływać się na wskaźniki i ministerstwo, tylko należy być 

odważnym.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Łukasza Piosika. Radny poinformował, 

że miasta: Konin, Żywiec, Żary, Zgierz i Zabrze znajdują się w dobrej sytuacji finansowej. Radny zwrócił się 

do Zastępcy Burmistrza w sprawie aktywności i udziału radnych w opracowywaniu tego wniosku. Radny 

poinformował, że nie uczestniczył w żadnym ze spotkań dedykowanych temu projektowi. Radny wyjaśnił, że 

przyczyną jego nieobecności jest sprawa dotychczasowej współpracy radnych z Burmistrzem. Radny wyjaśnił, 

że odbywały się spotkania w sprawie projektu budżetu a w grudniu na sesji budżetowej okazywało się, że 

Burmistrz przedstawia własny projekt. Radny stwierdził, że głos radnych nie jest w ogóle brany pod uwagę.  

 

Radny Stanisław Wojtuń odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza. Radny stwierdził, 

że każdy z projektów, którym przyznano dofinansowanie ze środków norweskich można by w ten sposób 

skrytykować. W każdym z tych projektów można znaleźć zadania, które normalnie nie byłyby realizowane ze 

środków z budżetu miasta, ale są realizowane ze środków zewnętrznych. Radny zaznaczył, że zapisał jedno 

zdanie z wypowiedzi radnego dot. informacji z tych miast o realizacji pozostałych zadań w kolejnych latach. 

Tym samym według radnego oznacza to, że miasta te będą realizować te projekty kompleksowo.  
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Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że miasta te będą realizować te zadania ze środków własnych. 

Radny stwierdził, że radny Stanisław Wojtuń skłamał w powyższej kwestii.        

                        

Radny Stanisław Wojtuń przerwał wypowiedź radnego w celu kontynuacji swojej wypowiedzi i dodał, że 

sesja, a tym samym wypowiedzi jej uczestników są nagrywane. Następnie radny odniósł się do wypowiedzi 

radnego Krzysztofa Żelichowskiego i zadał pytanie, jak można zrealizować projekt wyceniony na 34 mln zł 

za 16 mln zł, czy za 18 mln zł? Zdaniem radnego zapisy dot. zadań projektowych muszą się znaleźć 

kompleksowo w WPF, ponieważ co sesję nie mogą się odbywać dyskusje nad zasadnością wprowadzenia 

nowych zadań do budżetu. W przeciwnym wypadku nie można zrealizować tego projektu. W ocenie radnego 

zapisy dot. tego projektu powinny zostać kompleksowo ujęte w uchwałach. Radny dodał, że jeżeli część 

radnych nie chce takiego rozwiązania tej sprawy, to projekt nie będzie realizowany.  

 

Radny Stanisław Wojtuń odniósł się do treści stanowiska 2 klubów radnych odczytanego podczas debaty 

przez radną Mariolę Wegner. Radny poinformował, że pełna dokumentacja projektu złożonego do ministerstwa 

została na wniosek Przewodniczącego przed sesją grudniową 2020 r. przesłana radnym drogą elektroniczną, 

do odbioru była również płyta zawierająca 29 plików wraz z planem rozwoju lokalnego (306 stron). Radny 

zaznaczył, że wówczas nikt z radnych nie kwestionował zakresu tego projektu wraz z jego harmonogramem 

finansowym. Radny dodał, że teraz pojawiają się problemy. Radny poinformował, że projekt pn. „Złotów. 

Wielkopolskie Zdroje” został zgłoszony do I etapu konkursu, natomiast w II etapie przez kolejne 10 miesięcy 

pracownicy i mieszkańcy miasta uczestniczyli w jego przygotowaniu. Radny podkreślił, że wszyscy radni, 

poza radnym Krzysztofem Koronkiewiczem, który dzisiaj bardzo mocno ten projekt skrytykował, oceniają go 

wysoko. Zdaniem radnego, na podstawie dotychczasowych wypowiedzi, radni nie chcą realizować projektu 

pn. „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”. Radny stwierdził, że w związku z powyższym nie realizujmy tego 

projektu w ogóle.    

 

Radny Krzysztof Żelichowski zwrócił się do radnego Stanisława Wojtunia z zapytaniem, po co jest ta Rada, 

skoro Pan Burmistrz podejmuje decyzje za wszystkich? Radny dodał, że uczestniczy w sesjach Rady, ponieważ 

jest to miejsce wyrażania jego poglądów i stanowisk cyt. „przychodzę, bo mam coś do powiedzenia, czasem 

coś mądrego, czasem coś głupiego, ale mam coś do powiedzenia ale wszystkich trzeba słuchać”. Radny 

stwierdził, że nie można ignorować 13 osób nie dając możliwości wypowiedzenia się, zaznaczając, że nie 

kieruje tych słów do Burmistrza. Radny dodał, że radni otrzymują maile cyt. „i różne inne dziwne sprawy od 

paru osób, które bardzo by chciały zaistnieć, zresztą wszyscy wiedzą, kto to jest”. W ocenie radnego głównym 

problemem w tej sytuacji jest pomylenie kompetencji. Radny poparł realizację tego projektu za przyznaną 

kwotę dofinansowania 18 mln zł, natomiast pozostałe zadania należy wykonać obok. Radny stwierdził, że 

rozumie Burmistrza, który chce zrealizować ten projekt w zaproponowanym zakresie z uwagi na to, iż okres 

jego realizacji tj. kolejne 2 lata związany jest z końcem kadencji i wyborami samorządowymi. Zdaniem 

radnego projekt ten można zrealizować w inny sposób, nie w pełnym jego zakresie. Radny wymienił zadania 

z projektu, które według niego powinny zostać zrealizowane jak centrum multiopieki, przedszkole i żłobek, 



Protokół Nr XXXVI.2021 z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 października 2021 r. 
 

20 

 

rozbudowa basenu. Radny podkreślił, że w takim zakresie będzie popierał realizację tego projektu. Radny 

zaznaczył, że w obecnym kształcie tego projektu nie zagłosuje za dołożeniem środków z budżetu miasta.         

  

Pani Skarbnik poinformowała, że nie będzie się odnosić do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza, 

ponieważ nie była ona merytoryczna i świadczyła o nieznajomości przez radnego tego projektu. Pani Skarbnik 

nawiązała do tabeli przedstawionej przez radnego tj. wykazu 29 miast beneficjentów i odniesieniu do liczby 

mieszkańców tych miast, która zdaniem Pani Skarbnik nie ma kompletnie żadnego znaczenia w tej sprawie. 

W ocenie Pani Skarbnik najważniejszym czynnikiem w zakresie realizacji projektu jest sytuacja finansowa. 

Pani Skarbnik odniosła się do rankingu finansowego samorządów, który przedstawiła na posiedzeniu komisji 

stałych. Pani Skarbnik poinformowała, że te 8 miast, które dokładają do projektu środki własne m.in. Piła są 

w takiej sytuacji finansowej, że stać je na podjęcie takiego działania. Pani Skarbnik zaznaczyła, że każde z 

tych miast jest wyposażone w inną infrastrukturę. Projekt „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” od początku 

zakładał kompleksowy rozwój miasta w różnych kierunkach. Z uwagi na jego spójność, po uzyskaniu 

informacji o obniżeniu dofinansowania, założono dołożenie środków własnych. Pani Skarbnik dodała, że jeżeli 

radni od początku uczestniczyliby w pracach nad tym projektem, można było wówczas zacząć dyskusje 

merytoryczne. Pani Skarbnik nadmieniła, że podczas tych spotkań radni byli nieobecni, co również 

wypomniała radnym jedna z uczestniczek debaty. Pani Skarbnik poinformowała, że w spotkaniach tych brał 

udział radny Stanisław Wojtuń, radny Janusz Justyna, kilka razy uczestniczył radny Roman Głyżewski i radny 

Łukasz Piosik. Pani Skarbnik podkreśliła, że reszty radnych na tych spotkaniach nie widziała. Pani Skarbnik 

zwróciła uwagę, aby nie mylić jednorazowej, czy dwukrotnej obecności na tych spotkaniach z pracą nad 

projektem. W pracach nad opracowaniem tego projektu wzięli udział głównie pracownicy miasta, biorąc pod 

uwagę opinie uzyskane podczas spotkań z mieszkańcami i informacje uzyskane z przeprowadzonych ankiet. 

Zdaniem Pani Skarbnik dzisiejsza dyskusja chyba nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi o meritum sprawy, 

ponieważ część radnych nie zna tego projektu. Pani Skarbnik zwróciła się do radnego Krzysztofa 

Żelichowskiego, że cały czas podnosi zarzut cyt. „że myśmy Państwa okłamywali”.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski nie zgodził się z wypowiedzią Pani Skarbnik i podkreślił zmianę warunków 

w momencie zmiany wysokości dofinansowania.   

 

Pani Skarbnik stwierdziła, że radni od początku unikali jakichkolwiek dyskusji na ten temat. Pani Skarbnik 

przypomniała jedną z wypowiedzi radnego Krzysztofa Żelichowskiego na ten temat, kiedy Burmistrz zaczął 

wypowiedź na temat Funduszy Norweskich. Radny miał wówczas stwierdzić cyt. „bla bla bla, coś takiego”.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski poinformował, że na debacie powiedział, że nie uczestniczył w pracach nad 

projektem, czego się nie wypiera.  

 

Pani Skarbnik zadała pytanie radnemu Krzysztofowi Żelichowskiemu, czy radny chciał uzyskać informacje 

na temat Funduszy Norweskich, czy nie? Pani Skarbnik zwróciła się do radnego Krzysztofa Koronkiewicza, 
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który zadzwonił do kilku miast, a nie przedzwonił do niej np. w sprawie możliwości finansowych gminy w 

związku z realizacją tego projektu? Pani Skarbnik zadała pytanie, czy radny przedzwonił w sprawie uzyskania 

informacji na temat projektu do p. Tomasza Mutschke, Zastępcy Burmistrza, czy Pani Sekretarz? Pani 

Skarbnik stwierdziła, że z wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza wynika, że radny zupełnie nie zna 

tego projektu. Pani Skarbnik dodała, że radny pytał osób bliżej niezidentyfikowanych o różne aspekty tego 

projektu i zadała pytanie, co te osoby mogły sobie o tym pomyśleć w związku z tym, że radny miał możliwość 

uczestniczenia w pracach nad projektem przez rok? Pani Skarbnik ponownie podkreśliła, że jeżeli chodzi o 

możliwości realizacji projektów przez poszczególne miasta, to nie ma znaczenia liczba jego mieszkańców, 

tylko ich charakter, wyposażenie w infrastrukturę i stan finansowy, który determinuje decyzję o przeznaczeniu 

środków z budżetu na realizację projektów.          

 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że w wypowiedzi Pani Skarbnik po raz kolejny słyszy manipulacje. 

Radny podkreślił, że nie uczestniczył w pracach nad projektem, co podtrzymuje. Radny poinformował, że do 

momentu, kiedy miasto aplikowało o 34 mln zł to w sprawie zakresu tego projektu zdał się na Burmistrza, 

Zastępcę Burmistrza i osoby uczestniczące w tych pracach. Radny podkreślił znaczenie pracy osób 

zaangażowanych w opracowanie tego projektu. Radny zaznaczył, że w momencie, kiedy do projektu należy 

dołożyć środki w wysokości 12 mln zł z budżetu miasta, to radny jest zobowiązany, aby wtrącić się do tej 

dyskusji. Radny popiera wykonanie odwiertów, ponieważ gdyby nie to zadanie, to tego projektu by nie było. 

Radny podkreślił, że neguje dołożenie środków własnych w wysokości 11 mln zł, nie do odwiertów, tylko do 

inwestycji miejskich, które zdaniem radnego nie muszą być założone w tym projekcie. Radny zwrócił się z 

prośbą o nie manipulowanie wypowiedziami, że radni nie brali udziału w pracach nad projektem, ponieważ  

później zostali zobligowani do dyskusji nad jego zakresem z uwagi na wniesienie wkładu własnego.  

 

Radny Janusz Justyna odniósł się zarzutu radnego Krzysztofa Żelichowskiego o manipulowaniu w tej 

sprawie.   

 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał radnemu Januszowi Justynie pytanie, czy w jego opinii nie była to 

manipulacja, że radni nie powinni dyskutować na ten temat?    

 

Radny Janusz Justyna zwrócił uwagę, że w sprawie projektu odbyły się konsultacje.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski zaznaczył, że jego powyższa wypowiedź nie dot. konsultacji, ponieważ nie 

wziął w nich udziału.  

    

Radny Roman Głyżewski negatywnie ocenił współpracę Burmistrza z Radą. Radny stwierdził, że za 2 lata 

podczas wyborów samorządowych mieszkańcy ocenią działalność Burmistrza i radnych. Radny poinformował, 

że prace nad projektem trwały od maja 2019 r., łącznie 10 miesięcy. Radny nadmienił, że do pracy 

merytorycznej w końcowym etapie zostało wytypowanych 3 radnych, jako eksperci i dodał, że nie było go w 
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tym składzie. Radny stwierdził, że wnioski z przedsięwzięciami złożone przez mieszkańców do realizacji w 

zakresie tego projektu można określić „koncertem życzeń”. Radny nadmienił, że sam wysłał 15 wniosków. W 

etapie końcowym wzięło udział 6-7 pracowników Urzędu Miejskiego, którzy opracowali ten wniosek, który 

został wysłany do ministerstwa w dniu 2 października 2020 r. Radny poinformował, że ww. materiał tzn. 

wniosek na kwotę 33 mln zł na 60% zadań twardych i 40% zdań miękkich otrzymał już po jego wysłaniu.  

 

Radny Roman Głyżewski zwrócił się do Burmistrza że cyt. „trzeba się szanować troszkę. Pan tutaj powiedział 

nie raz, nie dwa, tutaj chyba Pana zabolało bardzo mocno wotum nieufności, które Pan w sumie dostał, że Pan 

z Radą już współpracować nie będzie, tylko z mieszkańcami”. Radny zaznaczył, że przepisy prawa mówią o 

obu organach gminy tzn. Burmistrzu i Radzie Miejskiej, które muszą się wzajemnie szanować. Zdaniem 

radnego, Burmistrz pośpieszył się z wysłaniem poprawionego projektu, który został wysłany w dniu 2 sierpnia 

2021 r. Radny podniósł sprawę zorganizowania spotkania w sprawie zakresu korekty wniosku i wysokości 

wkładu własnego. W ocenie radnego takie działanie Burmistrza tzn. nie zorganizowanie tego spotkania było 

jego podstawowym błędem.  

 

Radny Roman Głyżewski odniósł się do projektu „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”. Radny poinformował, że 

projekt  ten w sumie  opiewa na 213 mln zł. Radny stwierdził, że być może jest to „jakiś pomysł” na rozwój 

miasta. Radny nadmienił, że nie neguje tego pomysłu. Radny zaznaczył, że projekt ten nie zostanie 

zrealizowany bez zaangażowania kapitału prywatnego w kwocie kilkudziesięciu – kilkuset mln zł. Radny 

poinformował, że miasto ma otrzymać kwotę 18 mln zł z dofinasowania w ramach Funduszy Norweskich i 

należy podjąć działania kierunku uzyskania tych środków niezależnie od wyniku głosowania przedmiotowego 

wniosku dot. zmiany porządku obrad sesji. Radny przedstawił wysokość środków, którymi jego zdaniem w 

latach 2022-2023 miasto będzie dysponować: 18 mln zł z Funduszy Norweskich, ok. 14 mln zł z budżetu 

miasta. Radny wspomniał również o możliwość pozyskania środków z innych źródeł zewnętrznych. Radny 

poinformował, że miasto łącznie będzie dysponować w okresie 2022-2023 ok. 40 mln zł. Radny podkreślił, że 

mieszkańcy nas rozliczą z dobrego i trafnego wykorzystania tych środków. Radny poinformował, że zadania 

twarde zawarte w projekcie są zbieżne z propozycjami radnych, tylko należy przystąpić do rozmów na ten 

temat. Radny dodał, że ustalenie zakresu inwestycji za kwotę 16 mln zł przyznanych z dofinansowania w 

ramach Funduszy Norweskich znajduje się po stronie włodarzy miasta. Natomiast decyzja w sprawie wkładu 

własnego w tym projekcie tzn. uruchomienia środków z budżetu miasta musi zostać podjęta wspólnie.  W 

ocenie radnego Burmistrz „uzurpuje” sobie 12 mln zł wkładu własnego a radni są „niepotrzebni” do tego. 

Radny zgłosił postulat podjęcia rozmów w sprawie przyszłości miasta w perspektywie 2 lat. Radny dodał, że 

przez te 2 najbliższe lata „Zdroje” nie zostaną wybudowane ale można podjąć decyzje, co do wyboru do 

realizacji trafnych inwestycji. Radny zaapelował do uczestników sesji o zachowanie kultury i podkreślił 

znaczenie dobra miasta.  

 

Radny Stanisław Wełniak odniósł się do merytorycznych rozbieżności, co do zasadności przedmiotowego 

projektu, jego nazwy i realizacji programu rozwoju lokalnego. Zdaniem radnego program rozwoju lokalnego 
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jest dokumentem Burmistrza, który powinien zostać skierowany pod obrady sesji i zostać przyjęty przez Radę. 

W ocenie radnego jest to typowy przykład niedopatrzenia, ponieważ Rada uchwala kierunki działania i Rada 

ma obowiązek taki program zatwierdzić. Według radnego program ten jest pod względem merytorycznym 

„koncertem życzeń”, lecz gdyby trafił pod obrady Rady byłby przedmiotem dyskusji. Radny stwierdził, że 

problem polega na uzurpowaniu przez Burmistrza praw, które nie są przypisane temu organowi. Radny 

przytoczył zapis art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym cyt. „Do wyłącznej właściwości rady 

gminy należy ustalenie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie 

sprawozdań z jego działalności”, w pkt 9 lit. c cyt. „Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy 

przekraczających zakres zwykłego zarządu dot. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów” i w pkt 

10 cyt. „określania wysokości sumy dla której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania”. Radny 

podkreślił, że powyższe zadania należą do wyłącznej kompetencji rady gminy. Radny zaznaczył, że nie jest to 

kompetencja Burmistrza. W ocenie radnego, Burmistrz ominął powyższe kompetencje Rady składając ten 

poprawiony wniosek. Radny stwierdził, że gdyby wniosek był w pierwotnej wersji, to nikt z radnych nie 

mógłby zakwestionować tego dofinansowania nawet cyt. „gdybym czuł do Pana zupełną złośliwość”. Radny 

zaznaczył, że stało się inaczej tzn. pierwotny projekt należało okroić o pewną sumę i zgodnie ze stałą narracją 

strony urzędowej wystąpiła konieczność dołożenia środków własnych, aby w ogóle móc uzyskać tą przyznaną 

kwotę dofinansowania, co od samego początku jest nieprawdą. Radny dodał, że potwierdzeniem tego są 

informacje uzyskane przez radnych z innych miast beneficjentów oraz pismo z ministerstwa. Radny przytoczył 

zapis z treści ww. pisma cyt. „Dalsze zmiany w projekcie są możliwe, również na tym etapie ale mogą 

spowodować kolejne opóźnienia itd.”.         

 

Zastępca Burmistrza zwróciła się do radnego o przeczytanie treści pisma do końca.   

 

Radny Stanisław Wełniak kontynuował przedstawienie treści ww. pisma cyt. „Zaproponowany przez 

Państwa zmodyfikowany budżet jak również kompletna propozycja projektu są zgodne z regulaminem 

konkursu (Radny dodał, że nikt tego nie kwestionuje). Dalsze zmiany w projekcie wciąż są możliwe na tym 

etapie ale mogą spowodować kolejne opóźnienia i zagrożenia nie zrealizowania projektu w założonym 

kształcie. W związku z powyższym proszę o przesłanie podpisanego po Państwa stronie uzgodnionego budżetu 

(Radny dodał, że jest to wymagane uchwałą Rady) jak również pozostałych dokumentów, które będą 

złącznikami do umowy w sprawie projektu. Po otrzymaniu niniejszych dokumentów niezwłocznie 

rozpoczniemy proces podpisania umowy. Należy jednocześnie pamiętać, że zadeklarowanie wkładu własnego 

w dowolnej wysokości będzie wiązało się z weryfikacją, czy został on wniesiony w takiej wysokości na etapie 

rozliczenia projektu”. Radny dodał, że rozumie etap rozliczenia projektu jako etap końcowego rozliczenia 

projektu. Radny zaznaczył, że w związku z powyższym nie ma mowy o tym, że jest obowiązek dołożenia 

środków własnych, ponieważ w przeciwnym wypadku ten program wypada z gry. Radny stwierdził, że ten 

spór można rozstrzygnąć w bardzo prosty sposób. Zdaniem radnego, Burmistrz zgodnie z wnioskiem Rady z 

poprzedniej sesji powinien przygotować alternatywny program obejmujący tylko kwotę 16 mln zł, ponieważ 

nie ma przeszkód, aby taki program mógł powstać. Natomiast, jeżeli Burmistrz uważa i twierdzi, że to już nie 
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jest jego projekt, tylko projekt mieszkańców, ponieważ wszyscy mieszkańcy pozytywnie wypowiedzieli się 

na ten temat, to powinien skorzystać z przepisów, które daje ustawa i uchwała Rady Miejskiej o inicjatywie 

uchwałodawczej obywateli. Radny dodał, że w związku z powyższym, notabene, on nie jest mieszkańcem 

Złotowa, ponieważ nie poparł tego projektu. Radny zwrócił się do Burmistrza, aby stanął na czele takiej 

inicjatywy i zebrał odpowiednią liczbę podpisów pod projektem uchwały. Radny zaznaczył, aby Burmistrz nie 

nadużywał stwierdzenia, że nie jest to jego projekt tylko projekt mieszkańców w związku z czym nie spełni 

on sugestii Rady w sprawie przygotowania projektu alternatywnego. Radny zadał pytanie cyt. „jakby się Pan 

czuł, gdyby Pan usiadł z tej strony, że przystawiają Panu pistolet, tak jak mówi nasz ukochany premier, do 

głowy i mówią albo podniesiesz i dostaniesz 16 mln zł, a jak nie podniesiesz to nie dostaniesz 16 mln zł?”. 

Radny zapytał, czy Burmistrz czułby się z takim „dyktatem” dobrze? Radny odpowiedział, że czuje się z takim 

dyktatem fatalnie oraz jest zdruzgotany i zniesmaczony całą tą atmosferą w Radzie i współpracą z Burmistrzem, 

ponieważ w ocenie radnego, tak się dalej nie da pracować.                  

 

Radny Łukasz Piosik w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniak zapytał, że gdyby Burmistrz 

ominął tamtą procedurę, to już wydawałby pieniądze? Radny stwierdził, że radny Roman Głyżewski chyba 

najbardziej aktywnie uczestniczył w pracach nad projektem. Radny odniósł się do podniesionej w wypowiedzi 

radnego Romana Głyżewskiego  organizacji spotkania z radnymi w sprawie ustalenia zakresu korekty wniosku. 

Zdaniem radnego, gdyby radni wykazali zainteresowanie projektem wcześniej, to nie byłoby potrzeby 

opracowania kolejnej wersji tego wniosku.       

 

Radna Mariola Wegner zwróciła uwagę, że wypowiedź radnego powinna być merytoryczna.  

 

Radny Łukasz Piosik w związku z powyższą uwagą zadał pytanie, czy dla radnej Marioli Wegner 

merytoryczna była 20-minutowa wypowiedź radnego Krzysztofa Koronkiewicza? Radny w odpowiedzi na 

uwagę radnego Krzysztofa Koronkiewicza zadał pytanie cyt. „Ale co wara, jakie wara? Wara do Pana 

Koronkiewicza? W jaki sposób? Co to jest za kultura w ogóle? Wie Pan co, dziękuję”.   

 

Radny Stanisław Wojtuń odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka i stwierdził, że nikt nie 

mówił o tym, że projekt nie jest możliwy do zrealizowania za kwotę 16 mln zł. Radny przyznał, że istnieje 

taka możliwość i zaznaczył, że wówczas projekt nie będzie w zupełności zrealizowany. Radny wyraził 

przypuszczenie, że z radnych to on w największym zakresie uczestniczył w pracach nad tym projektem, w 

związku z czym ma świadomości o jakości tego projektu. Radny odniósł wrażenie, że takiej świadomości nie 

posiadają pozostali radni. Radny zaznaczył, że cyt. „zabijecie ten projekt” ograniczając jego zakres do 

wysokości 16 mln zł. Zdaniem radnego w takim przypadku projekt ten nie powinien być realizowany, 

ponieważ to nie ma sensu.       

 

Zastępca Burmistrza odniosła się do wypowiedzi radnych: Krzysztofa Żelichowskiego, Stanisława Wełniaka 

i Krzysztofa Koronkiewicza, w których stwierdzili, że ich nie interesuje, że przez 3 lata w mieście zostanie 
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zainwestowane 30 mln zł, ponieważ są to środki zewnętrzne. Zastępca Burmistrza zadała pytanie cyt. „Wy 

jesteście radnymi w tym mieście? Was nie interesuje zainwestowanie w tym mieście 30 mln zł? Bo jakby były 

z Norweskich, to by było w porządku ale ponieważ trzeba dołożyć, to was nagle to interesuje”. Zastępca 

Burmistrza zadała pytanie na temat świadomości radnych w zakresie zmiany oblicza miasta, jakie może 

spowodować zainwestowanie tych 34 mln zł?  

 

Radny Krzysztof Żelichowski cyt. „Pani Burmistrz, po raz kolejny Pani się stawia ponad wszystkimi i Pani 

chce być dyrektorem szkoły i pouczać tutaj wszystkich. Pani jest na równym poziomie z nami i nie życzę sobie, 

żeby Pani mi takie uwagi zwracała”. Radny wyjaśnił, że w swojej wypowiedzi nie stwierdził, że go nie 

interesuje powyższa kwestia. Radny dodał, że cieszy się bardzo z wypracowania przez Urząd tego projektu. 

Radny poinformował, że nie uczestniczył w pracach nad tym projektem nie ze względu, że tego nie chciał 

tylko ze względu na nie popieranie tej inicjatywy. Radny zaznaczył, że należy zrozumieć, że można posiadać 

inne zdanie i poprosił o nie narzucanie 12 radnym swojej woli.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że największą „kością niezgody” w tej sprawie jest obniżenie 

dofinansowania dla beneficjentów tego projektu. W opinii radnego, gdyby Złotów otrzymał pierwotnie 

wnioskowaną kwotę, to nie byłoby takich dyskusji i nieporozumień a projekt zostałby zaakceptowany i byłby 

realizowany. Radny zwrócił się do Zastępcy Burmistrza o zrozumienie obaw radnych. Radny zwracając się do 

Pani Skarbnik stwierdził, że nie dzwonił w tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Złotowie, ponieważ zna budżet 

miasta i jego dobrą sytuację finansową. Radny poinformował, że część miast beneficjentów środków 

norweskich wyraziło obawę, że nie zdąży z realizacją projektu w założonym okresie pomimo ograniczenia 

zakresu inwestycji do przyznanej kwoty dofinansowania w wysokości 16 mln zł. Radny dodał, że miasta te 

wolą zrealizować część zadań poprzez ich wprowadzanie do swoich budżetów z uwagi m.in. na brak 

zaostrzonych przepisów dot. np. przetargów wynikających z Funduszy Norweskich. Miasta te realizują zadania 

określone jako priorytety w pierwszej kolejności a kolejne zadania w późniejszym czasie. Radny zaznaczył, 

że część radnych proponuje zastosowanie powyższego rozwiązania. Radny stwierdził, że należy podzielić 

założone w projekcie zadania na te priorytetowe do zrealizowania w ciągu 2 najbliższych lat i te, które mogą 

zostać zrealizowane później. Radny wyraził obawę, że przeznaczenie kwoty 12 mln zł ze środków własnych 

na realizację tego projektu, z uwagi na jego zdaniem niedowartościowanie części zadań, spowoduje 

konieczność dołożenia kolejnych środków. Przykładem takiego zadnia jest rozbudowa pływalni w kwocie 2,4 

mln zł. Radny wyraził obawę, że w związku z powyższym zaistnieje konieczność zaciągnięcia kredytu, co  

wpłynie na zdolność kredytową miasta. Radny poinformował, że obecnie zdolność kredytowa miasta jest 

bardzo dobra. Radny zwrócił uwagę, że ta sytuacja jest dobra ze względu na to, że środki na „500 plus” i „300 

plus” wpływają do budżetu miasta, który jest powiększony do kwoty 90 mln zł. Natomiast od 1 stycznia 2022 

r. środki te przechodzą z MOPS do ZUS, co wpłynie na sytuację kredytową miasta. Radny stwierdził, że 

zmienią się wówczas wskaźniki.  
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Pani Skarbnik poinformowała, że nastąpi zmiana przepisów i „500 plus” ma przejść z gmin do ZUS, co 

wpłynie na wskaźniki tj. na lewą i prawą stronę wzoru przedstawionego radnym. W opinii Pani Skarbnik 

powyższe aż tak bardzo nie wstrząśnie finansami miasta. Pani Skarbnik dodała, że 2 razy był przeliczany 

budżet: raz z uwzględnieniem dotacji na „500 plus” i drugi raz już po pomniejszeniu i w jej ocenie budżet 

miasta, aż tak na tym nie ucierpi. Pani Skarbnik nadmieniła, że decyzje „500 plus” wydane w grudniu br. będą 

miały skutek do maja 2022 r.     

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że wpływy z CIT i PIT będą również mniejsze w związku z 

podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, tym samym wpływy do budżetu miasta będą mniejsze. 

Radny zaznaczył, że wystąpi konieczność uzupełnienia tego ubytku.  

 

Pani Skarbnik poinformowała, że wpływy z CIT na rok przyszły zostały zaplanowane w niższej wysokości.  

Pani Skarbnik dodała, o czym już wcześniej wspominała radnym, co się potwierdziło, że gmina otrzyma rodzaj 

subwencji inwestycyjnej w kwocie 3,3 mln zł. Pani Skarbnik zaznaczyła, że środki te miały wpłynąć do końca 

października, jednak jeszcze nie wpłynęły. Pani Skarbnik nadmieniła, że problem polega na tym, że ww. 

subwencja ma być jednoroczna. Pani Skarbnik poinformowała, że w 2022 r. budżet gminy na pewno nie straci 

na tego typu dochodach. Obecnie nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja w 2023 r. Pani Skarbnik 

zaznaczyła, że nawet w przypadku pomniejszenia tych dochodów o 3,5 mln zł, to przy dobrej koniunkturze i 

dochodach z PIT i CIT na obecnym poziomie, sytuacja finansowa gminy nie będzie zła. Pani Skarbnik 

poinformowała, że przy planowaniu dochodów z CIT bierze się do wyboru średnią z 3 lat lub 7 lat, jednak 

obecnie jest to „wróżenie z fusów” z uwagi m.in. na możliwość wystąpienia takich zdarzeń jak sytuacja 

covidowa. Pani Skarbnik dodała, że analizując podatników, którzy są płatnikami CIT, to wpływy z tego 

podatku pochodzą głównie z dochodów dot. działalności handlowej. Pani Skarbnik nadmieniła, że pomimo 

sytuacji covidowej działalność handlowa m.in. internetowa miała się bardzo dobrze i ma się nadal dość dobrze. 

Pani Skarbnik stwierdziła, że nie ma aż tak dużych obaw odnośnie ww. sytuacji, co nie znaczy, że ich nie ma.  

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, czy ministerstwo nie planuje wysokości CIT-u dla gmin?          

 

W odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że od tego roku planuje. Pani Skarbnik dodała, że odnośnie 

tego planu przy szacowaniu wysokości dochodów z CIT istnieje możliwość wyboru średniej z 3 lub 7 lat. Pani 

Skarbnik zaznaczyła, że na tym działaniu gmina jednorazowo traci kwotę w wysokości ok. 1,5 mln zł. Pani 

Skarbnik wyjaśniła, że przy wpływach na dotychczasowym poziomie i zaplanowaniu dochodów na rok 

przyszły, to gmina traci 1,5 mln zł. Pani Skarbnik nadmieniła, że istnieje ta tzw. jednorazowa subwencja 

inwestycyjna w kwocie 3,3, mln zł, która rekompensuje ten ubytek.    

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że jest to tylko prognoza.  

 

Pani Skarbnik poinformowała, że CIT jest obecnie tak określony jak dotacja i subwencja.  
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Radny Stanisław Wełniak poinformował, że uzyskał informacje z ZUS na temat udziału tych osób, które 

będą zwolnione z podatku m.in. emeryci i renciści w związku ze zmianą wysokości kwoty wolnej od podatku 

do 30 tys. zł. Radny oznajmił, że z tych informacji, niepotwierdzonych, wynika, że 90% rencistów i emerytów 

w Złotowie otrzymuje renty i emerytury w wysokości, która będzie zwolniona z podatku PIT. Radny zaznaczył, 

że z przedstawionych w projekcie strategii rozwoju gminy analiz wynika, że 55% ludności miasta utrzymuje 

się ze świadczeń emerytalno-rentowych. Tym samym porównując ww. dane i ich przyjęcie do dochodów 

budżetowych z tego tytułu, to cyt. „robi się tragedia”. Radny dodał, że nastąpi również zmiana wysokości 

drugiej skali podatkowej z 85 tys. zł do prawie 140 tys. zł, w związku z czym w zakresie pozostałych 10% 

podatników również nastąpi zmniejszenie dochodów. Zdaniem radnego, żadne dotacje przewidywane przez 

rząd nie zrekompensują tych ubytków. Radny dodał, że celem tych zmian jest pozyskanie jak największej 

kwoty do budżetu państwa, o czym świadczą fakty. Radny zwrócił się do Burmistrza, że o powyższym należy 

bardzo głośno mówić wykorzystując każdą sytuację. Radny dodał, że nie chodzi tylko o poziom wpływów z 

PIT i CIT w strukturze dochodów miasta ale jest to „zamach na samorządność”. Radny porównał tą sytuację 

do funkcjonującej w poprzednim okresie akredytywy budżetowej udzielanej przez premiera wojewodzie, który 

następnie dla poszczególnych gmin i miast uruchamiał środki na kolejne miesiące a rady nie miały nic do 

powiedzenia w tym względzie. Zdaniem radnego, sytuacja ta powtarza się obecnie, ponieważ nie może być 

tak, że gmina nie jest dysponentem tych środków, tylko musi czekać, kiedy te środki wpłyną z budżetu państwa. 

Radny stwierdził, że Burmistrz ma chyba podobny pogląd w tym względzie i radny zaapelował o 

upowszechnianie informacji na ten temat. Zdaniem radnego samorządy po 30 latach zostaną cyt. „w taki 

prostacki wręcz sposób okradzione z pieniędzy ale przede wszystkim ze swej samodzielności”. Następnie 

radny zaproponował przejście do głosowania nad porządkiem obrad.          

 

Radny Łukasz Piosik stwierdził, że radny Roman Głyżewski wziął najaktywniejszy udział w pracach nad 

tym projektem. Radny poinformował, że pierwotna wersja projektu opiewała na ponad 30 mln zł, następna 

została zmniejszona o kilka mln zł i dodał, że obecnie w wyniku uzyskania dofinansowania na przedszkole, 

wartość projektu zostanie obniżona o kolejne 3-4 mln zł.  Radny odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława 

Wojtunia, w której radny miał podkreślić, że część radnych nie chce realizować tego projektu cyt. „no i 

Państwo powiedzieli tak, przynajmniej drugi Pan Stanisław podkreślił tak”. Radny dodał, że część radnych 

jest za zrealizowaniem projektu za kwotę 16 czy 18 mln zł. Radny nawiązał do wypowiedzi części radnych na 

temat wywierania presji i „stawiania pod ścianą”. Radny zwrócił uwagę, że będzie można w przyszłości 

zarzucić Burmistrzowi, że realizacja projektu „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” za 16 mln zł nie była 

kompleksowa m.in. nie wykonano pełnego zakresu inwestycji oraz nie znaleziono wody w wyniku odwiertów 

za 3 mln zł. Radny poinformował, że pozostałe miasta beneficjenci deklarowały, że w kolejnych latach będą 

realizować zaplanowane w swoich projektach równoległe inwestycje tak, aby ich projekty zostały wykonane 

kompleksowo. Radny stwierdził, że takiej deklaracji chciałby Burmistrz, o czym wspomniał w swojej 

wypowiedzi radny Stanisław Wojtuń. Radny negatywnie ocenił współpracę części radnych z Burmistrzem i 

atmosferę pracy w Radzie. Radny poinformował o deklaracjach pewnych radnych o nie współpracowaniu z 
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Burmistrzem. Radny stwierdził, że jeżeli jest tego rodzaju nastawienie części radnych, to jak Burmistrz ma 

realizować ten projekt nawet za 16 mln zł czy 18 mln zł i wziąć za niego odpowiedzialność za kolejne 2 lata.  

 

Radny Stanisław Wełniak zwrócił uwagę radnemu Łukaszowi Piosikowi, aby przeszedł do sedna swojej 

wypowiedzi.  

 

W ocenie radnego Łukasza Piosika jego wypowiedź jest merytoryczna. Radny zwrócił się do radnego 

Stanisława Wełniaka i stwierdził, że radny „lubi kpić” i na debacie również kpił z mieszkańców. Radny 

odwrócił pytanie większości radnych tzn. czy to oni nie stawiają Burmistrza „pod murem”? Radny dodał, że 

projekt został wypracowany przez urzędników miasta i ekspertów, a radni nie uczestniczyli w tym procesie. 

Radny zadał pytanie, czy Rada nie przekracza swoich kompetencji wymuszając na Burmistrzu realizację 

projektu w kształcie, w którym ten projekt nie został przez zespół wypracowany? Radny zgodził się z tym, że 

o wkładzie własnym musi zadecydować Rada. Radny odniósł się do zarzutów dot. zakresu projektu, które 

część radnych podniosła podczas ostatniej sesji, konferencji i debaty. Radny znaczył, że te zarzuty dot. 

odwiertów oraz inwestycji miękkich. Radny podkreślił, że wartość zadań miękkich w ramach wkładu 

własnego została zmniejszona do 4%. Radny zadał pytanie, co do których inwestycji część radnych stawia 

jeszcze zarzuty? Radny poinformował, że Amfiteatr nie znalazł się jako zadanie inwestycyjne w projekcie ze 

względu na duże koszty, nawet 10 mln zł i zadanie to zajęłoby w projekcie dużą wartość i jego wprowadzenie 

zachwiałoby wskaźnikami tego projektu. Radny zwrócił się z pytaniem do radnego Krzysztofa Koronkiewicza, 

co wniósłby Amfiteatr jako zadanie rozwojowe do kierunku tego projektu „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”? 

Radny dodał, że koszt przebudowy Amfiteatru pomiędzy 5 a 10 mln zł wyniósłby ok. 25% wartości całego 

projektu, zwłaszcza przy konieczności zachowania relacji 60% inwestycji twardych do 40% inwestycji 

miękkich. Zdaniem radnego zarzut dot. Amfiteatru należy odrzucić. Radny stwierdził, że zadanie dot. 

Amfiteatru można zrealizować w następnej kadencji. W ocenie radnego obecnie bardziej potrzebną inwestycją 

jest przedszkole niż żłobek. Radny zadał pytanie, które z inwestycji zaplanowanych w ramach wkładu 

własnego za 8,6 mln zł są dla radnych dyskusyjne, że projekt nie może być realizowany kompleksowo? Radny 

dodał, że rozumie wątpliwości innych radnych. Radny wyraził obawę, że w Radzie mogą zostać podjęte 

działania w kierunku uniemożliwienia realizacji tego projektu. Radny podkreślił znaczenie upływającego 

czasu w tej sprawie. Radny zaznaczył, że zadanie dot. odwiertów musi pozostać w zakresie tego projektu jako 

jego argument rozwojowy i dodał, że wydatek ten zostanie sfinansowany ze środków norweskich. Podobnie 

jak „śniadanka biznesowe”, które również są finansowane w większości ze środków norweskich, a ze środków 

własnych tylko w 4%. Radny zadał pytanie, o które z inwestycji twardych należy ten projekt pomniejszyć 

oprócz odwiertów i działań miękkich jak śniadania biznesowe?  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zwrócił się do Burmistrza z propozycją podjęcia rozmów w sprawie 

ograniczenia zakresu projektu do wysokości przyznanego dofinansowania do kwoty 16 mln zł plus 2 mln zł, 

tak jak zrobiły to pozostałe miasta. Radny poinformował, że z informacji przez radnego uzyskanych ww. kwota 

2-2,5 mln zł nie jest jeszcze do końca pewna. Radny dodał, że można do tej kwoty podstawowej dołożyć 2-3 
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mln zł ze środków własnych i ten projekt należy wysłać do ministerstwa i zostanie on przyjęty przez Radę. W 

ocenie radnego powyższe jest do zrealizowania i radny zwrócił się do Burmistrza, aby odniósł się do tej 

propozycji. Radny nawiązał do wypowiedzi radnego Łukasza Piosika dot. przebudowy Amfiteatru, która 

miałaby wynieść 5 mln zł i obejmować scenę i ławki. Natomiast rozbudowa basenu ma wynieść 2,5 mln zł i 

zakres tego zadania dot. m.in. wykonania atrakcji dla dzieci. Zdaniem radnego istnieje rozbieżność finansowa 

w związku z przedstawionymi kosztami tych zadań w zakresie ich niedowartościowania.  

 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz poinformowała, że w ciągu ostatniego tygodnia odwiedzała mieszkańców 

i przedsiębiorców sondując ich opinie w sprawie przedmiotowego projektu. Radna dodała, że musiała 

prostować i wyjaśniać informacje na temat wkładu własnego. Radna wyjaśniła, że chodzi o informację dot. 

konieczności wniesienia wkładu własnego w wysokości 12 mln zł, ponieważ w przeciwnym razie miasto nie 

otrzyma kwoty dofinansowania ze środków norweskich. Radna podkreśliła, że powyższa informacja nie jest 

prawdą. Radna poinformowała, że mieszkańcy, z którymi rozmawiała nerwowo reagowali na termin „Złotów. 

Wielkopolskie Zdroje” z jednego powodu tzn. z uwagi na złą jakość powietrza w mieście. Radna zaznaczyła, 

że doskonale wie i rozumie, że w ramach Funduszy Norweskich nie można było aplikować o środki na ten cel 

tzn. o 100% dofinansowania do wymiany nieekologicznych pieców lub podłączenia do miejskiej sieci 

ciepłowniczej. Radna wśród uwag zgłaszanych przez mieszkańców podkreśliła niską jakość powietrza w 

okresie jesienno-zimowym. Radna poinformowała, że mieszkańcy zadawali jej pytania na temat tężni m.in. w 

zakresie obsługi i utrzymania tego obiektu, jego kosztów, odpłatności. Kolejną sprawą, na którą mieszkańcy 

zwracali uwagę, której również nie można było wpisać do wniosku w ramach Funduszy Norweskich, to brak 

przestrzeni i korki uliczne w mieście, brak miejsc parkingowych. Radna nadmieniła, że mieszkańcy zwracali 

uwagę na brak miejsc parkingowych przy ul. Królowej Jadwigi i ul. Szkolnej.  

 

Radna podkreśliła, że wniosek jest opracowany kompetentnie. W ocenie radnej nie należy się nastawiać na 

ruch turystyczny w Złotowie. Radna podkreśliła, że w ramach tego projektu powinny zostać wykonane te 

inwestycje, dzięki którym będzie się łatwiej żyło mieszkańcom miasta. Zdaniem radnej, najpierw należy 

rozwiązać problemy mieszkańców a następnie stopniowo wprowadzać inne inwestycje m.in. zadania związane 

z turystyką. Następnie radna odniosła się do sprawy odwiertów i dodała, że mieszkańcy właśnie w sprawie 

tego zadania zgłaszali największe uwagi i pretensje. Radna zaznaczyła, że nie posiada wiedzy na temat źródła 

finansowania tego zadania tzn. czy zostanie one sfinansowane ze środków norweskich, czy ze środków 

własnych? Przy okazji tego zadania radna stwierdziła, że nie rozumie, dlaczego radni nie otrzymali informacji 

na temat źródeł finansowania inwestycji twardych zawartych w projekcie. Radna dodała, że niektórzy 

mieszkańcy zadali jej pytanie cyt. „a może Burmistrz nie chce po prostu tych Funduszy Norweskich i dlatego 

nie chce nam wskazać, które są z naszego budżetu, które z Funduszy Norweskich?”. Radna przedstawiła mapę 

kraju z lokalizacją wód i dodała, że wody chlorkowe występują na terenie całego kraju i na pewno ich złoża 

znajdują się w Złotowie, tylko nie wiadomo na jakiej głębokości. Radna zadała pytanie odnośnie znalezienia 

złóż wody w Złotowie, kto poniesie koszty instalacji? Kto będzie tą wodę wydobywał? Radna podkreśliła, że 

informacji na ten temat nie znalazła we wniosku. Podobne pytanie radna zadała w przypadku borowiny tj. o 
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źródło finansowania realizacji tego zadania. Zdaniem radnej cyt. „nie mamy moralnego prawa inwestować 

pieniędzy mieszkańców na nie wiadomo jaki biznes”. Radna zaznaczyła, że był to największy zarzut ze strony 

mieszkańców. Radna poparła stanowisko radnego Romana Głyżewskiego w sprawie podjęcia rozmów dot. 

ponownej zmiany zakresu inwestycji zapisanych we wniosku z możliwością dodania kwoty od 3 do 5 mln zł 

ze środków własnych. Radna stwierdziła, że koszty większości z tych inwestycji były szacowane w 2019 r. i 

obecnie realizacja wielu z nich jest niedowartościowana. Radna zaznaczyła, że należy wziąć pod uwagę, że w 

przypadku realizacji części tych inwestycji, wystąpi konieczność dołożenia środków własnych z budżetu 

miasta. Radna dodała, że rozbudowa basenu za kwotę 2,5 mln zł jest nierealna, podobnie jak budowa boiska 

za założoną we wniosku kwotę. Radna ponownie zaapelowała o podjęcie rozmów w sprawie zakresu 

inwestycji założonych we wniosku, dopóki jest jeszcze na to czas.   

 

Radny Łukasz Piosik nawiązał do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewcza i zgodził się z tym, że za 

5 mln zł można wybudować mały obiekt Amfiteatru. Radny zaznaczył, że podjął temat Amfiteatru ze względu 

na jego znaczenie w projekcie. Radny odniósł się do radnej Agnieszki Jęsiek-Barabasz w sprawie odwiertów 

i tłumaczenia przez radną realizacji tego zadania mieszkańcom. Radny podkreślił rolę tego zadania i dodał, że 

zadanie to jest „pewnym pretekstem” realizacji projektu. Radny zaznaczył, że odkrycie złóż wody nie 

determinuje podjęcia przez miasto działań mających na celu uzyskanie statusu „uzdrowiska”. Radny stwierdził, 

że w przypadku wysokich kosztów wydobycia tej wody i braku inwestora prywatnego, nie będzie ona przez 

jakiś czas wydobywana. Radny dodał, że kwestia wydobywania tej wody dot. dłuższej perspektywy czasowej. 

Radny poinformował, że w przypadku uzyskania przez miasto statusu „uzdrowiska” istnieje możliwość 

aplikowania o środki zewnętrzne z innych źródeł właśnie na zadania związane z tym statusem. Radny 

podkreślił, że należy mieszkańcom wytłumaczyć znaczenie zadania dot. odwiertów dla całości projektu. 

Radny ponownie zwrócił się do radnych z pytaniem o przedstawienie propozycji dot. zakresu projektu tzn. 

które z inwestycji „twardych” należy usunąć? Radny dodał, że następnie należy ustalić wysokość wkładu 

własnego ze środków budżetu miasta w wysokości np. 5 mln zł zamiast 8,5 mln zł.  

 

Burmistrz stwierdził, że bardzo dobrze wypełnił swoje ślubowanie przygotowując propozycję rozwoju 

naszego miasta, którą jest przedmiotowy projekt. Zdaniem Burmistrza jest to atrakcyjna propozycja rozwoju 

miasta.W ocenie Burmistrza, jest to historyczna chwila, ponieważ jeszcze nigdy nikt w ten sposób nie 

dookreślił kierunku rozwoju naszego miasta przy tak dużym zaangażowaniu społecznym. Burmistrz dodał, że 

w swojej karierze samorządowej jeszcze nigdy nie był tak przekonany do sprawy jak teraz. Burmistrz 

nadmienił, że nie będzie komentował pojawiających się w dyskusji insynuacji szukania przez niego pretekstu 

do nie zrealizowania tego projektu. Burmistrz podkreślił, że wniosek jest pracą wielu osób, pracowników, 

organizacji, społeczników, którym Burmistrz przy okazji swojej wypowiedzi podziękował za zaangażowanie.  

Burmistrz dodał, że na sali sesyjnej znajdują się osoby zaangażowane w Radę Rozwoju, które tworzyły 

szczegóły projektu. Do projektu były zgłaszane indywidualne pomysły. Burmistrz poinformował, że jeszcze 

nigdy żaden projekt nie został skonsultowany na taką skalę. Burmistrz zaznaczył, że powyższe działania dały 

mu wiarę i pewność, że projekt jest bardzo solidny. Burmistrz podkreślił, że kierunek rozwoju miasta określony 
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w projekcie jest właściwy i realizowany w sposób nowoczesny, czego potwierdzeniem są zewnętrzne oceny. 

Burmistrz stwierdził, że często ma wrażenie, że radni zapomnieli o idei samorządu cyt. „kiedy ktoś was wybrał, 

to nie zjedliście jego rozumu i dzisiaj dysponujecie wiedzą 200 osób, które na was głosowały”. Burmistrz 

podkreślił, że jego i radnych obowiązkiem jest utrzymywanie ciągłego kontaktu z mieszkańcami, 

przyjmowanie ich postulatów i ich rozpatrywanie. Burmistrz dodał, że właśnie temu celowi służy budżet 

obywatelski i wszelkiego rodzaju konsultacje. Burmistrz zaznaczył, że konsultacje przeprowadzone w ramach 

Funduszy Norweskich odbyły się w powyższych standardach. Burmistrz stwierdził, że jeszcze nigdy 

mieszkańcy nie utożsamiali się tak bardzo z kierunkiem rozwoju. Burmistrz zaznaczył, że wynika to z jego 

rozmów i dodał, że radni również przeprowadzają swoje rozmowy. W opinii Burmistrza nigdy nie będzie 

można tego poparcia zmierzyć cyt. „kto, co więcej uzgodnił”. Burmistrz nadmienił, że obecnie ta marka jest 

tak naprawdę naszym DNA. Jest ideą, o której mówi każdy złotowianin, a więc dumy z tego miasta, jego 

estetyki i zieleni, czystości, pracowitości mieszkańców. Te wartości są wykorzystane do tego, żeby zbudować 

ten kierunek rozwoju, tą markę. Burmistrz stwierdził, że właśnie ta marka pozwoliła zaprosić mieszkańców 

do współdecydowania, do współuczestniczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym. Burmistrz zaznaczył, że 

ta marka nie jest „jakąś zachcianką”, zabawą, logo, tu nie chodzi o ten szyld i nazwę. Burmistrz dodał, że prace 

nad marką miały na celu wewnętrze zrozumienie wartości miasta, czynników napędzających koło zamachowe 

rozwoju miasta oraz jego potencjału. Burmistrz stwierdził, że nigdy dotąd na zewnątrz nie komunikowaliśmy 

tak wyraźnie, w jaką stronę zmierza miasto oraz sposobu zdobycia przewagi konkurencyjnej miasta. Burmistrz 

poinformował, że prawie 2,5 tys. gmin również się promuje. Burmistrz dodał, że do tej pory promowano miasto 

m.in. takimi gadżetami jak baloniki i smycze. Burmistrz podkreślił rolę w procesie promocji wydarzeń 

odbywających się w Złotowie. Burmistrz nadmienił, że zawsze będzie bronił pomysłu wydarzenia pn. „Euro 

Eco” upowszechniającego ideę ekologii. Burmistrz stwierdził, że dzisiaj na ekologię stawiają wszyscy i 

wzięcie tego za hasło główne nie byłoby niczym innowacyjnym. Burmistrz zaznaczył, że w marce miasta 

zawarty jest konkretny pomysł na rozwój. Został ogłoszony pilotażowy projekt w ramach Funduszy 

Norweskich, w którym należało na jednej stronie przedstawić pomysł na miasto, który w przypadku jego 

akceptacji miał zostać sfinansowany w 100%. Burmistrz poinformował, że prace nad przygotowaniem 

wniosku trwały 10 miesięcy. W procesie tym zostały wykorzystane narzędzia, do których Urząd jeszcze nie 

miał dostępu m.in. dane podatkowe, dane z ZUS i KRUS. Zostały przeanalizowane źródła dochodów miasta, 

zidentyfikowane jego problemy, zbadano opinie o mieście młodzieży i przedsiębiorców. Burmistrz zwrócił się 

do radnego Krzysztofa Koronkiewicz, że w dyskusji posługuje się anonimowym przedsiębiorcą, natomiast w 

ramach prac nad wnioskiem zostało wypełnionych 100 ankiet. Burmistrz dodał, że posiada ponad 100 

wypełnionych przez młodzież deklaracji, są deklaracje od osób mieszkających za granicą pochodzących ze 

Złotowa na temat rozwoju miasta. Burmistrz poinformował, że w wyniku tych prac i na tej podstawie powstał 

bardzo dobry projekt. Burmistrz podkreślił, że właśnie to daje mu prawo do tego, aby go ratować w 

największym możliwym wymiarze. Burmistrz zaznaczył, że zadania zawarte w przyjętych przez Radę 

„kierunkach współpracy” są również w przedmiotowym projekcie, co jest realizacją wcześniej zawartej 

umowy. Burmistrz poinformował, że po wiadomości o obniżeniu dofinansowania miasto ma nadal otrzymać 

3,5 mln euro tj. 18 mln zł, co jest również konkretną kwotą.  
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Burmistrz stwierdził, że obok pomysłu na rozwój miasta oraz pozyskania dofinansowania z Funduszy 

Norweskich, trzecim elementem jest bardzo dobra kondycja finansowa miasta, wypracowana przez lata 

wspólnymi decyzjami m.in. w wyniku spłaty zaciągniętych pożyczek. Burmistrz podkreślił rolę podziału 

kompetencji pomiędzy organami gminy i znaczenie wspólnych sukcesów w powyższym zakresie. Burmistrz 

poinformował, że dobra kondycja finansowa miasta cyt. „dała tą ostatnią odpowiedź, że trzeba sięgnąć po 

wszystko, co się da i to mamy na stole”. Burmistrz zaznaczył, że radni muszą się właśnie nad tym zastanowić.  

 

Burmistrz negatywnie odniósł się do działań podejmowanych przez część radnych na obecnej sesji nazywając 

te działania „partyzantką”. Burmistrz podkreślił, że na sesji, na której obiecaliśmy mieszkańcom decyzję w 

sprawie Funduszy Norweskich, część radnych z zaskoczenia wprowadza do porządku obrad nowe punkty i 

zdejmuje z tego porządku dokument mówiący o strategii tego miasta na najbliższe 10 lat, uzasadniając to 

brakiem czasu na zapoznanie się z jego treścią. Burmistrz stwierdził, że w ten sposób się nie pracuje 

odpowiedzialnie. Burmistrz dodał, że za chwilę radni mają zagłosować nad zdjęciem z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, które zawierają zadania z przedmiotowego projektu. Burmistrz 

zaznaczył, że ta decyzja będzie miała konkretne konsekwencje dla bieżących zmian w budżecie m.in. przyjęcia 

dotacji, korekty dot. wsparcia powiatu. Burmistrz podkreślił, że do 15 listopada br. ma zostać przygotowany 

projekt budżetu na rok 2022. Projekt ten jest bardzo mocno związany z decyzją w sprawie Funduszy 

Norweskich. W ocenie Burmistrza, radni nie mogą w obecnej chwili podjąć decyzji o zdjęciu punktów dot. 

zmian w budżecie i WPF z porządku obrad. Burmistrz stwierdził, że punkty te muszą pozostać i radni muszą 

się jednoznacznie wypowiedzieć za ich przyjęciem lub za ich nie przyjęciem. Burmistrz zaznaczył, że na 

podjęcie decyzji w sprawie projektu w ramach Funduszy Norweskich był czas. Zdaniem Burmistrza to radni 

sami cyt. „przyparli siebie do muru”, ponieważ prace nad projektem trwały 10 miesięcy. Burmistrz dodał, że 

zapraszał radnych do udziału w tych pracach, do uczestnictwa w Radzie Rozwoju i przedstawił informacje w 

tym zakresie (daty wysłanych do radnych informacji w tym zakresie m.in. zaproszenie na spotkania w sprawie 

projektu oraz do Rady Rozwoju, której jednym z zadań była akceptacja ostatecznej wersji opracowanych 

dokumentów strategicznych). Burmistrz nadmienił, że obok radnych zapraszał do współpracy jednostki gminy, 

Starostę Złotowskiego i Wójta Gminy Złotów, którzy uczestniczyli w tych działaniach. Burmistrz zawrócił 

uwagę, że większość radnych sama przyznała, że nie uczestniczyła w pracach nad przygotowaniem tego 

wniosku, co w ocenie Burmistrza jest chyba największym problemem w tej sprawie.   

 

Burmistrz zwrócił się do radnego Krzysztofa Koronkiewicza, i stwierdził, że nie można zrobić wprowadzenia 

do tego tematu cyt. „na zasadzie drwiny i kpiny”. Burmistrz poinformował, zwracając się do radnego 

Krzysztofa Żelichowskiego, że nie można wprowadzać opinii publicznej w błąd poprzez dezinformację. 

Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o zamieszczoną przez radnego na swoich profilach informację o przeznaczeniu 

12 mln zł na odwierty. Burmistrz wezwał radnych do zaprzestania używania zarzutu kłamstwa wobec jego 

osoby i jego pracowników. Burmistrz nawiązał do wypowiedzi radnego Stanisława Wojtunia, który 

uczestniczył w pracach nad tym projektem. Burmistrz dodał, że radny w tej wypowiedzi podkreślił, że nie wie, 
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co miałby w tym projekcie skreślić. Burmistrz zwrócił się do radnych, że jeżeli chcą uratować ten projekt w 

tym układzie, to muszą wskazać te zadania. Burmistrz zaznaczył, że nie czuje się do tego upoważniony, 

ponieważ cyt. „To nie jest już mój projekt, to jest projekt wypracowany przez mieszkańców. Potwierdzam to, 

oni się zaangażowali, ja nie mógłbym w tej chwili powiedzieć, że nie zbudujemy domu multiopieki. To ja 

byłem na spotkaniu z rodzicami i mówiłem im o alternatywnym rozwiązaniu problemu poszerzenia skrzydła 

SP nr 2 budując dla WTZ dom multiopieki”. Burmistrz poinformował, że radni nie wskazali tego 

przedsięwzięcia w swoim projekcie zadań jako klub, w prezentacji przedstawionej przez radnego Krzysztofa 

Koronkiewicza.  

 

Rany Krzysztof Żelichowski stwierdził, że Burmistrz obiecał radym zrealizowanie zadania dot. budowy 

domu multiopieki.   

 

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że powyższe zdanie jest zaplanowane do realizacji w zakresie 

przedmiotowego projektu, natomiast w propozycjach przedstawionych przez część radnych znalazły się inne 

zadania. Burmistrz stwierdził, że w tej sprawie nie chodzi, aby się licytować i ważyć w zakresie m.in. 

inicjatywy uchwałodawczej. Burmistrz zwrócił się do radnego Stanisława Wełniaka, byłego Burmistrza Miasta 

Złotowa, z pytaniem, co zrobiłby na jego miejscu? Burmistrz stwierdził, że radny na pewno nie stosowałby 

takich standardów. Burmistrz poinformował, że dlatego startował w wyborach przeciwko radnemu, ponieważ 

radny nie utrzymywał takich standardów, cyt. „że Pan odkleił się już od potrzeb społecznych i decydował 

autokratycznie o pewnych rzeczach”.    

 

Burmistrz poinformował, że dysponuje mailami z poparciem dla projektu. Burmistrz nawiązał do wypowiedzi 

radnej Agnieszki Jęsiek-Barabasz w sprawie wymiany pieców. Burmistrz zaznaczył, że to zadanie nie mogło 

się znaleźć wprost we wniosku do Funduszy Norweskich ze względu na jego charakter jako pomocy publicznej. 

Burmistrz dodał, że informacja w ww. przedmiocie była udzielana i nadmienił, że najpierw należało uzyskać 

tę informację w Urzędzie a nie dezinformować w tej kwestii. Burmistrz stwierdził, że w ten sposób nie 

rozwiniemy tego miasta. Burmistrz zaznaczył, że projekt „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” jest pomysłem na 

jego rozwój ale jeśli wspólnie nie wejdziemy w drugą fazę tzn. w realizację tej marki, to nie ma on szans na 

realizację. Burmistrz zaznaczył, że radni muszą sami sobie odpowiedzieć na pytanie, „co wy chcecie tutaj 

osiągnąć?” Burmistrz zgodził się z tym, że na końcu i jego i radnych ocenią mieszkańcy. Burmistrz dodał, że 

jeżeli radni dobrze rozumieją ideę samorządu, to powinni posiadać świadomość, kogo reprezentują i nadmienił, 

że nie jest to reprezentacja tylko i wyłącznie własnego sposobu myślenia.       

 

Burmistrz zwracając się do radnego Henryka Golli poinformował, że w żadnym miejscu nie przekroczył 

kompetencji. Burmistrz stwierdził, że cytaty przytoczone przez radnego w żadnym miejscu nie dot. tej sprawy 

i nie są przekroczeniem kompetencji Burmistrza.  

 



Protokół Nr XXXVI.2021 z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 października 2021 r. 
 

34 

 

Burmistrz poinformował, że w poniedziałek otrzymana została informacja o przyznaniu dotacji w wysokości 

3,4 mln zł na rozbudowę przedszkola. Burmistrz dodał, że w tym roku Urząd pozyskał już 5 mln zł ze środków 

zewnętrznych. Konstrukcja projektu dot. rozbudowy przedszkola polega na wyłonieniu w ciągu 6 miesięcy 

Wykonawcy. Burmistrz poinformował, że należy najpierw ogłosić przetarg na to zadanie a obecnie Urząd nie 

jest jeszcze na to gotowy. Burmistrz zaznaczył, że jeżeli radni nie podejmą na dzisiejszej sesji decyzji w 

sprawie zaproponowanych zmian w budżecie w zakresie udzielenia mu delegacji do działania, to nie zdąży 

wyłonić ww. Wykonawcy i nie zostanie spełniony powyższy warunek w tym względzie. Burmistrz zastrzegł, 

że radni muszą mieć powyższą sprawę na uwadze. Burmistrz poinformował, że zadanie dot. rozbudowy 

przedszkola znajduje się w projekcie zmian budżetowych, źródłem jego finansowania jest wkład własny ze 

środków norweskich, co później zostanie zamienione na źródło finansowania w ramach programu „Polskiego 

Ładu”.  

 

Burmistrz zaznaczył, że radni powinni mieć świadomość, że w taki sposób cywilizowane rady nie pracują, 

aby w „stylu partyzanckim” wrzucać projekty uchwał do porządku obrad, które nie są sprawdzone 

merytorycznie i pod kątem prawnym. Burmistrz dodał, że tego rodzaju „buble prawne” zakłócają nam pracę i 

ograniczają funkcjonowanie samorządu. Burmistrz wyraził dumę z rezultatu tzn. przedmiotowego projektu, 

który został osiągnięty przez wszystkie osoby zaangażowane w proces jego opracowania. W ocenie Burmistrza 

nie można tego zbagatelizować. Burmistrz odczytał 2 zdania z pisma nadesłanego dzisiaj przez ministerstwo 

w sprawie projektu, które pominął radny Stanisław Wełniak, ponieważ były mu niewygodne cyt. „Projekt 

przedstawiony przez miasto Złotów poprzez różnorodne działania rozwojowe, w szczególności dużą liczbę 

działań uzupełniających przy obecnym budżecie i poprzez dobrowolne wniesienie wkładu własnego daje 

szansę na rzeczywistą zmianę w mieście i kompleksowy rozwój.”. Burmistrz podkreślił, że ten wymiar 

projektu widzą ludzie na zewnątrz. Burmistrz dodał, że radny pominął również następujący fragment cyt. 

„Zaproponowane przez miasto rozwiązanie jest zgodne z regulaminem konkursu i akceptowalne przez 

Operatora Programu Rozwój Lokalny”. Burmistrz podkreślił, że ww. pismo stanowi formę „zielonego światła” 

dla realizacji przedmiotowego projektu. Burmistrz stwierdził, że nie widzi sensu toczenia dyskusji w tym stylu, 

aby radni „w stylu warcholskim” rozpoczynali taką narrację. Burmistrz przypomniał treść ślubowania radnych 

z ustawy o samorządzie gminnym: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej 

mieszkańców”. Burmistrz podkreślił słowo „godnie” zwracając się do radnego Krzysztofa Koronkiewicza i 

zaznaczając, że radny nie musi każdego zdania „nasycać nienawiścią”. Burmistrz podziękował 

Przewodniczącemu za zaproszenie na sesję i dodał, że nie będzie brał dalej w niej udziału cyt. „Będę czekał 

na Państwa decyzję ale nie jest to miejsce, w którym można zasiadać i rozmawiać z Państwem jak dorośli, to 

nie jest stół dla dorosłych, tak to wygląda”.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski powiedział cyt. „Pan wielokrotnie pokazał, że potrafi tylko z dzieciakami o 

lesie rozmawiać”. Radny poinformował, że Burmistrz w swojej wypowiedzi po raz kolejny stwierdził, że 

miasto otrzyma mniej pieniędzy, jeżeli nie zostaną wniesione środki z wkładu własnego. Radny zapytał, o ile 
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mniej miasto otrzyma? Czy te 16 mln zł to jest stałe dofinansowanie, które ministerstwo przyznało? Radny 

dodał, że Burmistrz znowu manipuluje w powyższej sprawie. Radny zadał pytanie, czy przez decyzję radnych 

miasto otrzyma mniej niż 16 mln zł? Radny stwierdził, że nie wolno tak mówić.    

 

Burmistrz wraz z Zastępcą Burmistrza opuścili salę sesyjną o godz. 17.45.   

 

Po opuszczeniu sali sesyjnej przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza radny Krzysztof Żelichowski 

poinformował, że Burmistrz nie odpowiedział na jego pytanie odnośnie przeznaczenia tych 16 mln zł.   

 

Radni nie zgłosili pytań i uwag dot. tego punktu sesji. Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Kluby Radnych „Połączył nas Złotów” i 

„Zadbajmy o Złotów” oraz radnego niezależnego Krzysztofa Żelichowskiego w sprawie skreślenia z porządku 

obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie następujących punktów: 

1. Punktu Nr 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. 

2. Punktu Nr 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 

Złotów na lata 2021-2025. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania ww. wniosek został przyjęty przez Radę stosunkiem głosów 11 „za” 

przy 3 „przeciw”.  

 

Przewodniczący o godz. 17.50 zarządził 10-minutową przerwę. W czasie trwania przerwy w obradach salę 

sesyjną opuścił radny Łukasz Piosik, tym samym liczba radnych uczestniczących w sesji wyniosła 13. O godz. 

18.30 Przewodniczący wznowił obrady.     

 

W związku ze zdjęciem przez Radę z porządku obrad XXXVI sesji projektów uchwał w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok oraz w sprawie zmiany WPF Gminy Miasto Złotów 

na lata 2021-2025, radny Krzysztof Koronkiewicz zgłosił w imieniu Klubów radnych: „Połączył nad Złotów” 

i „Zadbajmy o Złotów” oraz radnego niezależnego Krzysztofa Żelichowskiego wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały o wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025 zgodnie z wnioskiem Rady Miejskiej w 

Złotowie 29 września 2021 r. odnoszącym się do finansowania z budżetu miasta projektu finansowanego z tzw. 

Funduszy Norweskich.     

 

Radni nie zgłosili pytań i uwag dot. ww. wniosku.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. wniosek. W wyniku przeprowadzonego głosowania ww. 

wniosek został przyjęty stosunkiem głosów 11 „za” przy 2 „przeciw”. Projekt uchwały o wprowadzeniu zmian 

w uchwale budżetowej na rok 2021 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-
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2025 zgodnie z wnioskiem Rady Miejskiej w Złotowie 29 września 2021 r. odnoszącym się do finansowania 

z budżetu miasta projektu finansowanego z tzw. Funduszy Norweskich został wprowadzony jako punkt 12 

porządku obrad XXXVI sesji.  

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie wraz z wprowadzonymi zmianami. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 11 głosami „za” 

przy 2 głosach „przeciw” przyjęła porządek obrad XXXVI sesji wraz z wprowadzonymi zmianami.   

 

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

4. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie porządku obrad.  

5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Miasto Złotów na 2022 rok”.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2022”.  

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIV.202.2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w 

Złotowie na rok 2021.  

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX.240.2021 w sprawie określenia szczegółowego 

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

2030. 

12. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 i Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025 zgodnie z wnioskiem Rady Miejskiej w Złotowie 

29 września 2021 r. odnoszącym się do finansowania z budżetu miasta projektu finansowanego z tzw. 

Funduszy Norweskich. 

13. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.  

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji. 

16. Zamknięcie sesji. 
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Punkt 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa 

Radni otrzymali „Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 18 września 2021 r. 

do dnia 15 października 2021 r.” w materiałach dot. XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja 

została omówiona na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.    

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

okresie od dnia 14 czerwca 2021 r. do dnia 17 września 2021 r.” została przyjęta przez Radę. 

 

Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych 

Radna Mariola Wegner zgłosiła następujące interpelacje:  

1. „Mieszkańcy, szczególnie Ci, którzy jeżdżą rowerem proszą o wyrównanie lub złagodzenie zjazdów i 

podjazdów z chodnika na ulicę, dot. to również wysepek. Stanowi to utrudnienie dla uczestników w 

ruchu pieszym - osób starszych i dla rowerzystów.”.  

2. „Proszę o posprzątanie chodników i ulic w mieście. Ogromne zwały opadłych liści zalegające chodniki 

i ulice, a po ostatnich obfitych deszczach jest to „błoto liściaste”, które stanowi niebezpieczeństwo 

głównie dla osób pieszych. Spacer dla mieszkańców i ich gości w dniach 23-24 października br. 

reprezentacyjnymi ulicami Złotowa: al. Piasta, ul. Boh. Westerplatte, al. Mickiewicza nie należał do 

bezpiecznych i miłych.”.     

 

Radni nie zgłosili innych zapytań i interpelacji. 

 

Punkt 7. 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. XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została omówiona na posiedzeniu 

komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.    

 

Radny Roman Głyżewski pozytywnie ocenił przygotowany materiał. Radny zadał pytanie, czy istnieją 

zagrożenia w zakresie realizacji przedstawionych w ww. informacji 23 zadań do końca 2021 r.? Radny 

poinformował, że ma pewne wątpliwości odnośnie realizacji zadania podniesienia jakości terenów zieleni. 

Radny dodał, że swoje uwagi przedstawi na sesji grudniowej, w związku z propozycją wprowadzenia do jej 

porządku obrad punktu dot. ww. inwestycji. W związku z nieobecnością Burmistrza i Zastępcy Burmistrza na 

sali sesyjnej, radny zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie przez kierownictwo Urzędu.   

 

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. 
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Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto 

Złotów na 2022 rok”  

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto 

Złotów na 2022 rok” w materiałach dot. XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na 

posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   
 

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 6 głosami „za”. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia 

i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 2 głosami „za” przy 1 głosie 

„wstrzymującym się”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta nie zaopiniowała ww. 

projektu ze względu brak kworum na posiedzeniu.    
 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2022 rok”. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 

jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęła ww. uchwałę.     

 

Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2022” 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto 

Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2022” w materiałach dot. XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na 

posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radny Roman Głyżewski pozytywnie ocenił przygotowany materiał. Radny nawiązał do pytania zadanego 

Zastępcy Burmistrza na posiedzeniu komisji dot. wysokości środków zaplanowanych na realizacje zadań w 

ramach przedmiotowego programu. Radny dodał, że odpowiedź w powyższej sprawie miał otrzymać na 

dzisiejszej sesji. Radny poinformował, że w 2022 r. zaplanowano na realizację tych zadań kwotę nie mniejszą 

niż 1.282 tys. zł. Radny zadał pytanie o procentowy wzrost tej kwoty w porównaniu do 2021 r.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do przegłosowanego w punkcie poprzednim „Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu 
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Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2022 rok”. Radny przedstawił zapis punktu 8 w 

rozdziale III programu cyt. „Promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, która jest spójna i wpisuje 

się w założenia strategii marki „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” poprzez: organizowanie wspólnych 

przedsięwzięć kampanii, imprez, festynów, koncertów, konkursów o charakterze profilaktycznym, 

uwzględniających przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym zjawiskom patologicznym, promocja 

miasta jako miejsca uzdrowiskowego dla osób z problemami uzależnień”. Radny zadał pytanie, od kiedy 

Złotów jest „miejscem uzdrowiskowym” i czy miasto jest ujęte jako „miejsce uzdrowiskowe” np. w 

ministerstwach? Radny zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie powyższego zapisu.  

 

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

 

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

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

uchwały jednogłośnie 6 głosami „za”. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia 

i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”. Komisja 

Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta nie zaopiniowała ww. projektu ze względu na brak 

kworum na posiedzeniu.    
 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022”. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie, 

13 głosami „za”, podjęła ww. uchwałę.     

 

Punkt 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIV.202.2020 w sprawie planu pracy Rady 

Miejskiej w Złotowie na rok 2021 

Radni otrzymali projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXIV.202.2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej 

w Złotowie na rok 2021 w materiałach dot. XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany 

na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   
 

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 6 głosami „za”. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia 

i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”. Komisja 

Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta nie zaopiniowała ww. projektu ze względu na brak 

kworum na posiedzeniu.    
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXIV.202.2020 w sprawie 

planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2021. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 11 

głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła ww. uchwałę.    

 

Punkt 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX.240.2021 w sprawie określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów 

na lata 2021-2030 

Radni otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX.240.2021 w sprawie określenia szczegóło-

wego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-

2030. Projekt został wprowadzony do porządku obrad XXXVI sesji w dniu dzisiejszym i w związku z tym nie 

był przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

 

Radna Mariola Wegner, Przewodnicząca Klubu radnych „Zadbajmy o Złotów” jako wnioskodawca ww. 

punktu, zgłosiła następujące poprawki do ww. projektu uchwały: 

1) tytuł otrzymuje brzmienie: 

„zmieniająca uchwałę Nr XXIX.240.2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030”; 

2) podstawa prawna otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art.10 e ust. 1 i art.10 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:”; 

3) § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. W uchwale Nr XXIX.240.2021 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Miasto Złotów na lata 2021-2030 w załączniku do uchwały pt. „Szczegółowy tryb i harmonogram 

opracowania projektu strategii rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021–2030” w pkt 4 w tabeli 

L.p. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„L.p. - 7” 

„Działanie - Prezentacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Złotów na lata 2021-2030 Radzie 

Miejskiej w Złotowie oraz jej uchwalenie” 

„Termin - do 31.12.2021 r.”.” 

 

Radny Roman Głyżewski przedstawił swoje stanowisko w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Gminy 

Miasto Złotów na lata 2021-2030”. Rady poinformował, że ww. projekt został opracowany w maju br. a radni 

otrzymali ww. projekt 5 dni przed posiedzeniem komisji stałych Rady Miejskiej i na 7 dni przed dzisiejszą 

sesją. Radny pozytywnie odniósł się do przesunięcia terminu przyjęcia ww. strategii z uwagi na doniosłość i 

znaczenie tego dokumentu.  

  

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. zaproponowanych poprawek.   
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Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. poprawki. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 11 

głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła ww. poprawki. 

 

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

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX.240.2021 w sprawie 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto 

Złotów na lata 2021-2030 wraz z wprowadzonymi poprawkami. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

Rada 11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła ww. uchwałę. 

  

Punkt 12. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025 zgodnie z wnioskiem Rady Miejskiej w 

Złotowie 29 września 2021 r. odnoszącym się do finansowania z budżetu miasta projektu finansowanego 

z tzw. Funduszy Norweskich 

Radni otrzymali ww. projekt uchwały o wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 i 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025 zgodnie z wnioskiem Rady 

Miejskiej w Złotowie 29 września 2021 r. odnoszącym się do finansowania z budżetu miasta projektu 

finansowanego z tzw. Funduszy Norweskich. Projekt został wprowadzony do porządku obrad XXXVI sesji w 

dniu dzisiejszym i w związku z tym nie był przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie. 

 

Przewodniczący o godz. 18.55 zarządził 10-minutową przerwę w celu technicznego przygotowania ww. 

projektu uchwały. O godz. 19.15 Przewodniczący wznowił obrady.   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz, w imieniu Wnioskodawców ww. projektu uchwały, zgłosił  poprawkę o 

następującej treści:  

- tytuł otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie obowiązku przygotowania przez Burmistrza Miasta projektów uchwał o wprowadzeniu zmian w 

uchwałach budżetowej na rok 2021 i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 zgodnie z 

wnioskiem Rady Miejskiej z dnia 29 września 2021 odnoszącym się do dofinansowania z budżetu miasta 

projektu finansowanego z tzw. Funduszy Norweskich”. 

 

Radny Stanisław Wełniak zwrócił uwagę na błąd w tytule projektu uchwały dot. okresu obowiązywania 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. W zapisie tytułu projektu uchwały okres ten został oznaczony jako „2021-

2030”, tymczasem prawidłowy zapis tego okresu to „2021-2025”. Zgłoszona przez radnego uwaga została 

uwzględniona i tym samym brzmienie tytułu w zgłoszonej poprawce to: 

- „w sprawie obowiązku przygotowania przez Burmistrza Miasta projektów uchwał o wprowadzeniu zmian w 

uchwałach budżetowej na rok 2021 i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025 zgodnie z 
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wnioskiem Rady Miejskiej z dnia 29 września 2021 odnoszącym się do dofinansowania z budżetu miasta 

projektu finansowanego z tzw. Funduszy Norweskich”.  

 

Radca prawny poinformował, że ww. projekt uchwały nie uzyskał jego pozytywnej opinii z uwagi na pewne 

sprzeczności pomiędzy samą treścią uchwały, tytułem a podstawą prawną. Radca prawny wyraził obawę, iż 

ten projekt uchwały może zostać zakwestionowany przez RIO.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz ponownie odczytał ww. poprawkę z uwzględnieniem okresu obowiązywania 

WPF w latach 2020-2025. Treść zgłoszonej poprawki:  

- tytuł otrzymuje brzmienie:  

„w sprawie obowiązku przygotowania przez Burmistrza Miasta projektów uchwał o wprowadzeniu zmian w 

uchwałach budżetowej na rok 2021 i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025 zgodnie z 

wnioskiem Rady Miejskiej z dnia 29 września 2021 odnoszącym się do dofinansowania z budżetu miasta 

projektu finansowanego z tzw. Funduszy Norweskich”.  

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. poprawki.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. poprawkę. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 11 

głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” przyjęła ww. poprawkę. 

 

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

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obowiązku przygotowania przez 

Burmistrza Miasta projektów uchwał o wprowadzeniu zmian w uchwałach budżetowej na rok 2021 i 

Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025 zgodnie z wnioskiem Rady Miejskiej z dnia 29 września 

2021 odnoszącym się do dofinansowania z budżetu miasta projektu finansowanego z tzw. Funduszy 

Norweskich wraz z wprowadzoną poprawką. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 11 głosami „za” 

przy 2 głosach „przeciw” podjęła ww. uchwałę. 

 

Punkt 13. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych 

Przewodniczący poinformował, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe za rok 2020 w terminie do 

dnia 30 kwietnia 2021 r. Przewodniczący dodał, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotowie ma obowiązek 

przedłożyć informację o ewentualnych uchybieniach w ww. oświadczeniach. Przewodniczący poinformował, 

że na dzień dzisiejszy ww. informacja jeszcze nie wpłynęła. Tym samym, gdy tylko taka informacja wpłynie 

z Urzędu Skarbowego, to zostanie radnym przekazana. 
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Punkt 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi na zgłoszone na sesji interpelacje i zapytania radnych zostaną 

udzielone przez Burmistrza pisemnie.  
 

Punkt 15. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji 

Radny Roman Głyżewski podkreślił wyjątkowość i znaczenie sytuacji, która miała miejsce na dzisiejszej 

sesji. Radny ponownie przedstawił informację, że cyt. „Podstawowym zadaniem Burmistrza w przypadku 

braku poparcia przez większość składu Rady jest ciągła, systematyczna praca w zakresie przekonania do siebie 

większość Rady. Brak tej umiejętności powoduje coraz większy konflikt pomiędzy tymi organami”. Radny 

przedstawił swój wniosek, że pomimo zaistniałej sytuacji to dla dobra miasta i środków finansowych, które 

mogą przepaść, jest gotowy do spotkania.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zwrócił się do Pani Skarbnik z zapytaniem o koszt organizacji debaty w 

sprawie Funduszy Norweskich.     

 

Pani Skarbnik poinformowała, że odpowiedź na powyższe zapytanie zostanie udzielona na piśmie.   

 

Punkt 15. Zamknięcie sesji 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 19.25 zakończył obrady XXXVI sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie.   
 

Oprac. 

 

Piotr Jeske  

 

Sekretarz obrad  

 

    Krzysztof Kulasek     
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 

Jakub Pieniążkowski 

 

 

 

 

 


