
Protokół Nr XXXIX.2021 z sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 stycznia 2022 r. i 31 stycznia 2022 r. 
 

1 

 

Protokół Nr XXXIX.2021 

z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 26 i 31 stycznia 2022 r. 

 

W dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 15.20 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

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

zarządzenia nr 1.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 18 stycznia 2022 r. W wyniku 

przyjęcia przez Radę Miejską w dniu 26 stycznia 2022 r. wniosku w sprawie przerwania obrad, obrady sesji 

zostały zawieszone do dnia 9 lutego 2022 r. do godz. 15.00. Na podstawie zarządzenia Nr. 2.2022 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 stycznia 2022 r. został ustalony termin wznowienia 

XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie na dzień 9 lutego 2022 r. na godz. 15.00. W dniu 31 stycznia 2021 r. 

do biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek 8 radnych Rady Miejskiej w Złotowie o skrócenie przerwy w 

obradach XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 9 lutego 2022 r. na dzień 31 stycznia 2022 r. W 

związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie zarządzeniem  nr 3.2022 z dnia 31 stycznia 

2022 r. wyznaczył termin wznowienia obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie na dzień 31 stycznia 

2022 r. na godz. 14.30. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym.  

 

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

 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

Przewodniczący otworzył obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Następnie powitał radnych 

znajdujących się w sali sesyjnej oraz zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował o nieobecności 

kierownictwa Urzędu Miejskiego w Złotowie na sali sesyjnej: Burmistrza Miasta Złotowa, Zastępcy 

Burmistrza oraz Skarbnika Gminy Miasto Złotów. Przewodniczący dodał, że ww. osoby zostały zaproszone 

na sesję. W związku z powyższą sytuacją, Przewodniczący poinformował o zgłoszeniu wniosku formalnego o 

następującej treści:  

„Wobec nieobecności Burmistrza Miasta Złotowa i jego przedstawicieli - autorów uchwał, w tym przede 

wszystkim dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz uchwały budżetowej na rok 

2022, wnoszę o przerwanie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie i wyznaczenie kolejnego terminu sesji 

na dzień 9 lutego 2022 r. na godz. 15.00 /środę/”.  

 

Przewodniczący zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawie ww. wniosku. Radni nie zgłosili pytań 

i uwag do tej części sesji. Przewodniczący o godz. 15.25 ogłosił 10 minutową przerwę w obradach w celu 

technicznego przygotowania ww. wniosku  
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Podczas trwającej przerwy w obradach, pracownik ds. obsługi biura Rady Miejskiej obecny na sali sesyjnej 

poinformował Przewodniczącego, że budżet musi zostać uchwalony najpóźniej do dnia 31 stycznia 2022 r. i 

dzień 31 stycznia 2022 r. jest ostatnim dniem, w którym obrady sesji powinny zostać wznowione. 

 

Przewodniczący wznowił obrady o godz. 15.40.   

 

Radny Roman Głyżewski podkreślił wyjątkowość sytuacji wynikłej na sesji. Radny poinformował, że od 

ponad 17 lat tj. od czasu, kiedy pełni mandat radnego Rady Miejskiej, nie zdarzył się jeszcze przypadek, aby 

na sesji nie było obecnego kierownictwa Urzędu Miejskiego. Radny stwierdził, że budżet jest najważniejszym 

dokumentem dla miasta na dany rok. Radny poinformował, że zgodnie z przepisami prawa budżet powinien 

zostać uchwalony do 31 grudnia. Natomiast ustawodawca w wyjątkowych sytuacjach przewidział możliwość 

uchwalenia budżetu do dnia 31 stycznia. Radny dodał, że wykładania prawa nie określa jednoznacznie 

powodów takiej sytuacji. Radny podkreślił, że punktem spornym jest WPF. Zdaniem radnego o budżecie 

miasta powinna decydować Rada Miejska a nie innym podmiot. Radny zaproponował, aby sesja została 

wznowiona lub zwołana została nowa sesji w piątek w dniu 28 stycznia 2022 r. lub w poniedziałek w dniu 31 

stycznia 2022 r. Radny dodał, że decyzja w powyższej sprawie znajduje się w gestii Przewodniczącego. Radny 

zgłosił wniosek formalny o przerwanie obrad sesji i ich kontynuowania we wskazanym przez niego czasie tzn. 

w dniu 28 stycznia 2022 r. lub 31 stycznia 2022 r. Radny zwrócił się z prośbą o obecność Burmistrza na tej 

sesji.   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zapytał radnego Romana Głyżewskiego, co radny zrobi jeżeli się okaże, że 

Burmistrza również nie będzie na wznowionej sesji w piątek, o czym radny Krzysztof Koronkiewicz jest 

przekonany, ponieważ już dziś Burmistrz poprzez nieobecność „pokazał swoją klasę”?  

 

Radny Roman Głyżewski poinformował, że w przypadku nieobecności Burmistrza na wznowionych 

obradach, Rada będzie procedować przyjęty porządek obrad sesji.  

 

Zdaniem radnego Krzysztof Koronkiewicza powyższa propozycja radnego nie jest realna do zrealizowania, 

ponieważ radni nie mogą głosować nad projektami uchwał, co do których nie mają dodatkowej wiedzy, którą 

może im udzielić kierownictwo Urzędu Miejskiego. Radny zwrócił uwagę, że radni nie posiadają informacji 

w zakresie skutków podpisania umów z innymi miastami w ramach ZIT-u. Radny stwierdził, że radni nie 

posiadają wiedzy odnośnie skutków finansowych podpisania ww. umów z Piłą i z innymi miastami, radny 

wyraził obawę, czy w wyniku zawarcia tych umów cyt. „nie zostaną nabici w butelkę”. Radny poinformował, 

że jest szereg pytań dotyczących ochrony miasta i jego korzyści, które wpływają na decyzję zagłosowania 

przez radnych nad częścią projektów uchwał znajdujących się w materiałach sesyjnych. Radny podkreślił, że 

przynajmniej dla niego powyższa propozycja radnego Romana Głyżewskiego jest nierealna bez uzyskania 

dodatkowych informacji odnośnie materiałów sesyjnych.   
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Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że z formalnego punktu widzenia radni nie mają nic do powiedzenia w 

kwestii ustalenia terminu wznowienia obrad, ponieważ decyzja ta należy tylko do Przewodniczącego.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski poinformował, że pełni mandat radnego dłużej niż radny Roman Głyżewski i 

również nie spotkał się z sytuacją, w której na sesji nie było nikogo z Urzędu Miejskiego, kto mógłby 

merytorycznie odpowiedzieć na pytania radnych. Radny dodał, że na sali sesyjnej nie ma Pana Burmistrza, 

Pani Wiceburmistrz, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz ani prawnika Urzędu Miejskiego. Radny wspomniał, że 

zdarzały się sytuacje, w których obrady sesji były zrywane np. z uwagi na brak kworum, ponieważ radni 

opuszczali obrady. Radny zaznaczył, że takiej sytuacji jeszcze nie było tzn. aby Burmistrz nie uczestniczył w 

sesji oraz nie bronił swoich projektów uchwał i nie przedstawiał argumentów za przyjęciem tych projektów 

uchwał przez radnych. Radny stwierdził, że rozmowy nad kształtem budżetu na rok 2022 trwają już bardzo 

długo. Radny dodał, że na posiedzeniu komisji stałych przed sesją w poniedziałek również nie było nikogo ze 

strony Urzędu Miejskiego. Radny poinformował, że dzisiaj o godz. 12.00 otrzymał telefon z zaproszeniem do 

Pana Burmistrza na rozmowę odnośnie budżetu. Zdaniem radnego są to cyt. „jakieś kpiny”. Radny stwierdził, 

że jest porażony dzisiejszą sytuacją.   

 

Radna Mariola Wegner odniosła się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Żelichowskiego i dodała, że 

zarówno na sesji jak i na posiedzeniach komisji, radni nie mają z kim rozmawiać ze strony Urzędu Miejskiego. 

Radna stwierdziła, że czuje się jakby chodziła na „spotkania herbatkowe” z pozostałymi radnymi a nie na 

komisje, czy sesje.  

 

Radny Henryk Golla stwierdził, że jego zdaniem pomysł czy wniosek radnego Romana Głyżewskiego ma 

rację bycia cyt. „jeżeli pan Burmistrz niestety nie skorzysta z zaproszenia, no to mamy przejrzystość obrazu 

jakiej jeszcze Złotów nie widział pewnie od czasu wyzwolenia”. Radny stwierdził, że można rozważyć rożne 

warianty, ale radny jest za tym, żeby budżet został uchwalony w tym roku.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Henryka Golli i stwierdził, że w 

obecnym roku pozostało jeszcze 11 miesięcy więc jest szansa na uchwalenie budżetu. Radny oznajmił, że nikt 

z radnych nie wie, jaka jest przyczyna nieobecności Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego lecz radny 

się domyśla cyt. „że ktoś mu zabrał zabawki i chłopak się no po prostu obraził”. Radny stwierdził, że nie 

potrafi zrozumieć jak w tak ważnym momencie dla miasta, jakim jest uchwalenie budżetu, można nie przyjść 

na sesję.  Zdaniem radnego nie jest tu ważne, czy Burmistrz lubi radnych, czy też nie, ale chodzi o pracę dla 

miasta. Radny dodał, że jest to obowiązek Burmistrza, za który miasto mu płaci i zbagatelizowanie tego, to 

zbagatelizowanie wszystkich mieszkańców.  

 

Radny Henryk Golla sprostował swoją wcześniejsza wypowiedź i poinformował, że oczywiście chodziło mu 

o uchwalenie budżetu do końca miesiąca stycznia tego roku. 
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Radny Krzysztof Żelichowski zaznaczył, że 31 stycznia br. zaplanowane są obchody (77. rocznicy powrotu 

Złotowa do Macierzy) i Burmistrz najprawdopodobniej będzie uczestniczył w tych uroczystościach. Zdaniem 

radnego do rozważenia zostają tylko dwa dni na wznowienie sesji tzn. czwartek i piątek. Radny zaznaczył, że 

w jego ocenie nie należy ryzykować z wyznaczeniem terminu wznowienia sesji na dzień 31 stycznia br. 

(poniedziałek).  

 

Radny Stanisław Wełniak zwrócił się do Przewodniczącego cyt. „Panie Przewodniczący odwołuje się do 

Pana kompetencji”.  

 

Radny Stanisław Wojtuń podkreślił, że głównym tematem dzisiejszej sesji miało być uchwalenie budżetu i 

WPF. Radny stwierdził, że nie jest prawdą, że nie było rozmów odnośnie budżetu i WPF, ponieważ odbyły się 

spotkania w tych sprawach m.in. z przedstawicielami klubów radnych, na których były podejmowane pewne 

uzgodnienia. Radny poinformował, że dwa kluby radnych, które stanowią większość w Radzie nie 

zaakceptowały tych uzgodnień. Zdaniem radnego decyzja o tym, w jaki sposób będą głosować radni została 

już podjęta, więc jakiekolwiek argumenty ze strony Burmistrza w celu przekonania radnych o przegłosowaniu 

WPF nie miałyby żadnego sensu. W związku z powyższym radny nie widzi konieczności przerywania obrad 

sesji na inny termin np. na piątek. Radny stwierdził, że obrady powinny być kontynuowane dzisiaj i radni będą 

mogli podjąć decyzję w tych sprawach, tak jak uważają.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski zapytał radnego Stanisława Wojtunia, czy według niego nieobecność żadnej 

osoby ze strony Urzędu Miejskiego na dzisiejszej sesji jest normą? Czy tak powinni się wszyscy zachowywać? 

Radny stwierdził, że radni mogą zagłosować jak chcą, zgodnie ze swoją wolą. Radny stwierdził, że brak mu 

słów, aby wyrazić co myśli na temat nieobecności pracowników Urzędu Miejskiego, którzy pobierają 

wynagrodzenie z budżetu miasta. Radny stwierdził, że jakby zsumować pensje 4 czy 5 osób nieobecnych na 

dzisiejszej sesji to cyt. „połowa miasta by się za głowę złapało”. Zdaniem radnego nie może być takiej sytuacji, 

że na sesję nie przychodzi nikt z pracowników miasta i nie pracuje.  

 

Pracownik ds. obsługi biura Rady Miejskiej zwrócił uwagę Przewodniczącemu, że radny Roman Głyżewski 

złożył wniosek formalny w sprawie ogłoszenia przerwy w sesji i jej wznowienia w dniu 28 stycznia 2022 r. 

lub w dniu 31 stycznia 2022 r. Pracownik ds. obsługi biura Rady Miejskiej dodał, że Przewodniczący powinien 

poddać pod głosowanie ww. wniosek jako pierwszy bądź uzgodnić i zmienić datę wznowienia sesji w swoim 

pierwotnym wniosku.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Wojtunia i wyjaśnił, że 

porządek obrad dzisiejszej sesji nie obejmuje tylko budżetu i WPF ale 18 punktów, w zakresie których powinna 

toczyć się dyskusja. Radny dodał, że ma bardzo ważne pytania odnośnie sprawozdania i imprez 

organizowanych przez ZCAS. Radny poinformował, że chciałby zadać kilka pytań w sprawie basenu 

Dyrektorowi ZCAS, który jest również nieobecny na sesji. Radny zaznaczył, że mógłby te pytania zadać 
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Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza. Radny wyjaśnił, że chodzi o sprawy zapewnienia bezpieczeństwa na 

basenie, które w ocenie radnego nie jest zapewnione. Radny dodał, że na basenie bezpieczeństwo zapewnia 

tylko jeden ratownik, co jest niezgodne z prawem. Radny stwierdził, że sprawą tą powinien się zainteresować 

prokurator. Radny skierował pytanie do Dyrektora ZCAS, czy w sytuacji, kiedy na basenie zdarzy się jakiś 

wypadek to weźmie on odpowiedzialność na siebie, czy „pogrąży” za to obecnego na obiekcie ratownika? 

Według radnego sytuacja na dzisiejszej sesji nie pozwala na przedyskutowanie wszystkich punktów porządku 

obrad. Zdaniem radnego podczas dzisiejszych obrad, o ile radni wyrażą taką wolę, można zająć się sprawą 

budżetu i WPF, natomiast rozpatrywanie pozostałych punktów musi zostać przełożone.   

 

Radna Mariola Wegner skierowała pytanie do Burmistrza, czy tak będą wyglądały teraz sesje, jeżeli radni 

będą posiadali odmienne zdanie niż Burmistrz tzn. na sesjach i na posiedzeniach komisji nie będzie Burmistrza, 

Zastępcy Burmistrza, Pani Skarbnik? Czy to teraz będzie normą?  

 

Radny Stanisław Wełniak ponownie zaapelował do kompetencji Przewodniczącego. Radny dodał, że radni 

nie mogą być zaskakiwani terminami ewentualnego wznowienia sesji. Radny zaznaczył, że w dniach 28 i 31 

stycznia br. nie będzie mógł uczestniczyć w sesji. Radny podkreślił, że musi być zagwarantowany pewien 

okres czasu dla radnych w celu możliwości przełożenia zaplanowanych przez nich wcześniej innych 

osobistych aktywności w przypadku kolizji z nimi terminów wznowienia sesji. Radny dodał, że w dniu 31 

stycznia br. zostały zaplanowane uroczystości związane z obchodami wyzwolenia miasta, co wyklucza ten 

dzień jako termin wznowienia sesji m.in. z uwagi na ewentualny argument ze strony Burmistrza, że w tym 

terminie odbywają się wcześniej zaplanowane imprezy. Radny nadmienił, że w piątek ma zaplanowany wyjazd 

do Bydgoszczy. Zdaniem radnego, radni nie mogą być podporządkowani tylko i wyłącznie terminom sesji oraz 

dobrej czy złej woli i „widzimisię” Burmistrza, ponieważ każdy z radnych ma również swoje osobiste plany. 

W ocenie radnego,  9 lutego 2022 r. jest wystarczającym terminem dla tego, aby również Burmistrz „ochłonął”, 

przemyślał i żeby przyszedł na sesję wyrazić swoje opinie i podjąć odpowiednie decyzje.   

 

Przewodniczący odczytał treść zgłoszonego przez siebie wniosku:  

„Wniosek formalny radnego Jakuba Pieniążkowskiego złożony na XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

w dniu 26 stycznia 2022 r. w sprawie przerwania XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie:  

Wobec nieobecności Burmistrza Miasta Złotowa i jego przedstawicieli - autora uchwał, w tym przede 

wszystkim dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz uchwały budżetowej na rok 

2022, XXXIX sesja Rady Miejskiej w Złotowie została przerwana i wyznaczony został inny termin sesji na 

dzień 9 lutego 2022r. na godz. 15.00.  

Nieobecność Burmistrza bądź jego przedstawicieli na sesji oraz posiedzeniu komisji w dniu 24 stycznia br., 

na których są omawiane tak istotne tematy jak Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2026 oraz budżet 

miasta na 2022 rok, nie ma precedensu we współdziałaniu Rady i Burmistrza, i nie dotyczy to tylko miasta 

Złotowa.  
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Obowiązkiem Burmistrza wynikającym z ustawy jest przygotowywanie projektów uchwał, a rolą Rady jest 

ich ocena. Brak obecności Burmistrza na posiedzeniach uniemożliwia radnym zadawanie pytań i uzyskiwanie 

wyjaśnień. Z tego powodu niemożliwe jest dla Rady procedowanie nad projektami uchwał.  

Wzywamy Burmistrza do zaniechania tych praktyk i konieczną obecność na sesji w dniu 9 lutego br. o godz. 

15.00”. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. wniosek w sprawie przerwania obrad XXXIX sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie. W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada 7 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” 

i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła ww. wniosek. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach i zawiesił XXXIX sesję Rady Miejskiej ustalając termin jej 

wznowienia na dzień 9 lutego 2022 r. na godz. 15.00.  

 

W XXXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia 2022 r. uczestniczyło łącznie 13 radnych, co stanowi 

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

Nieobecni byli radni: Agnieszka Jęsiek-Barabasz i Łukasz Piosik.  

 

 

Obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej zostały wznowione w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 14.30 na 

podstawie zarządzenia nr 3.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 stycznia 2022 r.  

 

Przewodniczący poinformował, że podczas przerwy w obradach wpłynął wniosek podpisany przez 8 radnych 

o skrócenie przerwy w obradach XXXIX sesji Rady Miejskiej, na którego podstawie wydał zarządzenie o 

wznowieniu XXXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2022 r. Przewodniczący dodał, że dla formalnego 

porządku, to zarządzenie powinno zostać przegłosowane. W związku z powyższym, Przewodniczący 

poinformował o zgłoszeniu przez siebie wniosku formalnego w sprawie skrócenia przerwy w obradach 

XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie na dzień 31 stycznia 2022 r. Przewodniczący przeczytał treść 

wniosku:  

„Rada Miejska w Złotowie akceptuje treść zarządzenia nr 3.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Złotowie o zmianie zarządzenia nr 2.2022 w sprawie wznowienia sesji Rady Miejskiej w Złotowie i wyraża 

zgodę na wznowienie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 14:30. 

W dniu 30 stycznia br. wpłynął wniosek 8 radnych Rady Miejskiej w Złotowie z wnioskiem o skrócenie 

przerwy obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie na dzień 31 stycznia 2022 r. 

Skrócenie wyznaczonego wcześniej terminu zwołania posiedzenia Rady Miejskiej w Złotowie jest konieczne 

z uwagi  na zastosowanie przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych art. 239 tj. sprawy 

dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Gminy Miasto Złotów na 2022 r. winny być uchylone 

do dnia 31 stycznia 2022 r.”.  
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Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie radcy prawnemu Urzędu Miejskiego, czy forma w jakiej 

zostały wznowione obrady XXXIX sesji jest zgodna z prawem oraz czy w związku z tym Rada może dalej  

obradować? 

 

Radca prawny Urzędu Miejskiego, p. Paweł Tabor poinformował, że na poprzedniej sesji Rada 

przegłosowała wniosek, zgodnie z którym Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do dnia 9 lutego br. 

Radca prawny podkreślił, że podejmowanie po 31 stycznia uchwał w przedmiocie budżetu jest niemożliwe, 

ponieważ uchwalenie budżetu po ww. terminie spotkałoby się z reakcją RIO, po tym czasie rada gminy traci 

kompetencje w zakresie uchwalania ww. uchwały. Radca prawny stwierdził, że w zaistniałej sytuacji 

należałoby zrobić wszystko, jeżeli oczywiście radni wyraziliby taką wolę, aby jeszcze spotkać się na sesji i 

procedować te uchwały, do których podjęcia Rada jest zobowiązana. Radca prawny zaznaczył, że ustawa o 

samorządzie gminnym w żaden sposób nie reguluje przerw w posiedzeniach sesji rady gminy, natomiast w 

statucie miasta jest o tym mowa w paragrafie 22. Radca prawny przytoczył treść tego paragrafu tj. sesja może 

się odbywać w ciągu jednego posiedzenia lub kilku posiedzeń, powodem kolejnych posiedzeń sesji może być 

niewyczerpanie porządku obrad. Ogłoszenie terminu następnego posiedzenia odbywa się z pominięciem 

wymogów wskazanych w paragrafie 17 ust.1 i paragrafie 18 ust.1 niniejszego statutu. Radca prawny wyjaśnił, 

że powyższe zapisy oznaczają, że Rada ma prawo do przerwy w sesji, prawo do odbycia sesji w ciągu jednego 

posiedzenia bądź większej ilości posiedzeń i w przypadku, gdy następuje ta przerwa, to do powrotu obrad nie 

ma zastosowania regulacja dotycząca zwoływania sesji z odpowiednim wyprzedzeniem i doręczeniem 

materiałów. Przewodniczący, do którego zadań należy prowadzenie obrad, wyznaczanie terminów sesji, 

analogicznie podejmuje działania zmierzające do wyznaczenia kolejnego posiedzenia sesji, która została 

przerwana. Radca prawny poinformował, że w zaistniałej sytuacji Przewodniczący podjął ww. działania, które 

radni zaakceptowali. Radca prawny nadmienił, że wszyscy radni zostali powiadomieni o terminie sesji i w 

związku z tym nie ma takiej możliwości, aby którykolwiek z radnych mógł stwierdzić, że nie został 

prawidłowo powiadomiony o wznowieniu sesji. Radca prawny stwierdził, że w tych warunkach prawnych 

zwołanie kolejnego posiedzenia XXXIX sesji Rady Miejskiej po przerwie nastąpiło zgodnie z statutem.  

 

Radni nie zgłosili pytań i uwag do tej części sesji.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wznowienia obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 

w Złotowie w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 14.30: 

„Rada Miejska w Złotowie akceptuje treść zarządzenia nr 3.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Złotowie o zmianie zarządzenia nr 2.2022 w sprawie wznowienia sesji Rady Miejskiej w Złotowie i wyraża 

zgodę na wznowienie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 

14.30”. W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada jednogłośnie 11 głosami „za” przyjęła przedmiotowy 

wniosek. 

 

Punkt 2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
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Przewodniczący poinformował, że w obradach uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum, przy którym 

Rada Miejska w Złotowie może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Przewodniczący 

poinformował o nieobecnościach następujących radnych: Aldony Chamarczuk, Łukasza Piosika, Stanisława 

Wełniaka, Krzysztofa Żelichowskiego. Przewodniczący usprawiedliwił ww. nieobecności radnych. Po 

opuszczeniu posiedzenia przez radnego Henryka Gollę o godz. 15.15, Rada Miejska obradowała w składzie 

10 radnych.   

 

Punkt 3. Przyjęcie protokołów z nadzwyczajnej XXXVII oraz XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

Radni otrzymali protokoły z nadzwyczajnej XXXVII oraz XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w 

materiałach dotyczących XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radni nie zgłosili uwag do protokołów z nadzwyczajnej XXXVII oraz XXXVIII sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie. Tym samym ww. protokoły zostały przyjęte przez Radę.  

 

Punkt 4. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

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

objęcie funkcji Sekretarza obrad wznowionej XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

 

Porządek obrad wznowionej XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z nadzwyczajnej XXXVII oraz XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

4. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad. 

5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Złotów za rok 2021. 

8. Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2021 

roku. 

9. Przyjęcie kalendarza imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2022 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na 

lata 2022-2026. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto 

Złotów pod nazwą „Czyste Ciepło” na dofinansowanie zadań służących likwidacji niskiej emisji 

szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2022 r.  
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13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Miasto Złotów jest organem 

prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2020 – 2021 „Gminnego 

programu opieki nad zabytkami dla miasta Złotowa na lata 2018 – 2021”. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Miasto Złotów współpracy w 

ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Piły i zawarcie umowy partnerstwa w formie porozumienia międzygminnego.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotowie. 

18. Przyjęcie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie na 2022 rok. 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

20. Sprawy rożne i zapytania uczestników sesji. 

21. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa 

Radni otrzymali „Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 18 grudnia 2021 r. 

do dnia 14 stycznia 2022 r.” w materiałach dotyczących XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja 

była przedmiotem dyskusji 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 18 grudnia 2021 r. do dnia 14 stycznia 2022 r.” została przyjęta przez Radę. 

 

Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Maciej Zając podniósł sprawę stanu terenu przy sklepie „Dino”, na którym został zlokalizowany 

paczkomat „Inpost”. Radny określił stan tego terenu jako „tragiczny”, zwłaszcza stan trawnika, który 

przypomina „pole bitwy” a nie dostęp do usług pocztowych. Radny dodał, że na ten teren wjeżdżają 

samochody i w warunkach pogodowych odwilży wywożą błoto na pobliski parking. Radny zwrócił się z 

prośbą o podjęcie działań w kierunku rozwiązania tego problemu m.in. poprzez podjęcie rozmów miasta z 

właścicielem paczkomatu w celu utwardzenia tego terenu.    

 

Radna Mariola Wegner zgłosiła dwie interpelacje o następującej treści:  

1) „Mieszkańcy bloków nr 2 oraz nr 6 przy ul. Westerplatte parkujący samochody na dużym parkingu za 

blokiem nr 2 zgłaszają problem ze zwierzątkiem - a dokładnie chodzi o osiedlową kunę, która tam się 

zadomowiła i już od kilku lat robi szkody m.in. przegryza przewody w parkujących tam autach, 

ponoszone koszty są nie małe. Mieszkańcy są bezradni i szukają pomocy, dlatego proszę o 
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zainteresowanie się tym problemem a przede wszystkim o jego zlikwidowanie. 

2) Alternatywa dla interpelacji zgłoszonej przez radnego Krzysztofa Żelichowskiego w sprawie 

dodatkowego punktu Urzędu do obsługi mieszkańców na obszarze „Za rzeką”” 

„W Łodzi pojawił się program „ Mobilny Urzędnik”, w którym to urzędnik dociera do petenta - osoby 

niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do osób starszych w celu 

załatwienia spraw urzędowych, a osoby te nie mogą wyjść same z domu. Warto się przyjrzeć temu 

programowi i myślę, że można go u nas również wprowadzić z myślą o tych najmniej sprawnych, tym 

bardziej, że miasto jest przychylne osobom niepełnosprawnym i starszym”. 

 

Radny Roman Głyżewski zgłosił interpelację w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie przy 

nowej myjni samochodowej, czynnej 24h, zlokalizowanej przy ul. 8 Marca i rondzie im. Żołnierzy Armii 

Krajowej. Radny poinformował o otrzymanych zgłoszeniach od 4 mieszkańców w tym temacie. Radny 

wyjaśnił, że myjnia stwarza zagrożenie dla osób poruszających się po ul. 8 Marca, ponieważ jest ona 

zlokalizowana bardzo blisko krawędzi drogi. Radny dodał, że w obecnych warunkach pogodowych 

powierzchnia robi się śliska i miały tam już miejsce następujące zdarzenia: kolizja drogowa oraz dwie panie 

przewróciły się na śliskiej nawierzchni. Zdaniem radnego należy w ww. sprawie powiadomić odpowiedni 

organ, aby podjął stosowne działania. W ocenie radnego, właściciel myjni powinien postawić koło krawędzi 

pasa drogowego ul. 8 Marca ekran, który zabezpieczałby powierzchnię drogi przed przedostawaniem cząstek 

drobnych wody i związków chemicznych. Radny zaznaczył, że jest to istotna sprawa dla bezpieczeństwa osób 

poruszających się w tym pasie drogowym z uwagi na zlokalizowane w sąsiedztwie obiekty publiczne m.in. 

szkołę, przedszkole i rondo. 

 

Radny Stanisław Wojtuń poinformował o nieporządku przy pojemnikach na odzież zlokalizowanych koło 

placu targowego, jeden z nich jest przewrócony a wokół tych pojemników jest rozrzucona odzież. Radny dodał, 

że dawniej jego spółdzielnia dzierżawiła teren pod tego rodzaju pojemnik ale zrezygnowano z tego z uwagi na 

ciągle panujący tam bałagan. Zdaniem radnego problem ten należy rozwiązać m.in. poprzez zobowiązanie 

odbiorców odzieży do częstszego opróżniania pojemników. Radny podkreślił, że problem ten stanowi 

uciążliwość dla tej części miasta.   

 

Radni nie zgłosili innych interpelacji i zapytań.  

 

Punkt 7. Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Miasto Złotów za rok 2021 

Radni otrzymali „Informację uzupełniającą do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Miasto Złotów za rok 2021” w materiałach dotyczących XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja 

była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  
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Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów za rok 2021” została przyjęta przez Radę. 

 

Punkt 8. Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 

2021 roku. 

Radni otrzymali „Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie 

w 2021 roku” w materiałach dotyczących XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Sprawozdanie było 

przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. sprawozdania. „Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez 

kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2021 roku” zostało przyjęte przez Radę. 

 

Punkt 9. Przyjęcie kalendarza imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2022 rok 

Radni otrzymali „Kalendarz imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2022 rok” w materiałach 

dotyczących XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Kalendarz był przedmiotem posiedzenia komisji 

stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

 

Roman Głyżewski skierował pytanie do nieobecnej na sali sesyjnej Dyrektor ZDK w sprawie przygotowań 

do realizacji „EEM”. Radny poinformował, że w budżecie zaplanowano na organizację tej imprezy kwotę w 

wysokości 300 tys. zł. Radny zadał pytanie o wydatkowanie tych środków w bieżącym roku oraz czy zostały 

już  podjęte wstępne działania w zakresie pozyskania artystów na tą imprezę? 

 

Przewodniczący poinformował, że na sali nie ma obecnej Pani Dyrektor ZDK oraz Pana Burmistrza, w 

związku z tym pytanie radnego zostanie przekazane do Pani Dyrektor. 

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. kalendarza. „Kalendarz imprez w zakresie kultury i sportu w 

mieście Złotowie na 2022 rok” został przyjęty przez Radę. 

 

Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 

Złotów na lata 2022-2026 

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

Złotów na lata 2022-2026. w materiałach dot. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był 

przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odczytał treść sprostowania, odpowiedzi na oświadczenie Burmistrza (z dnia 

4 stycznia 2022 r.), które zostało zamieszczone na stornie internetowej Urzędu Miejskiego i Facebooku:  
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„W nawiązaniu do oświadczenia na stronie internetowej www.zlotow.pl uprzejmie informujemy, że zależy 

nam na szybkim uchwaleniu budżetu. Zamiast szczucia proponujemy Panu Burmistrzowi rozmowy. 

Złotowianie zasługują na wygodne warunki do życia w naszym mieście, a my samorządowcy mamy to 

umożliwić. Zależy nam na mieście i mieszkańcach, a nie na wyłącznie dobrym samopoczuciu Pana Burmistrza. 

Mieszkańcy nie muszą znać się na procedurze uchwalania budżetu. Niemniej, należy się kilka słów 

wyjaśnienia. Burmistrz Złotowa, Adam Pulit, nie od dziś i nie od wczoraj znał stanowisko Rady Miejskiej w 

sprawie budżetu na 2022. I to stanowisko było pozytywne. Nieuchwalenie budżetu nastąpiło – uwaga – na 

prośbę Pani Skarbnik. Nieuchwalenie budżetu było konsekwencją nie przyjęcia przez Radę Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, do której wpisuje się inwestycje miejskie na kilka lat do przodu. Oczekiwaliśmy 

gwarancji ujęcia w tym dokumencie tak ważnych dla miasta – zgłaszanych przez złotowian – inwestycji jak 

m.in. 

- poprawa bezpieczeństwa i przebudowa parkingu oraz dojazdów do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kr. 

Jadwigi i Przedszkola nr 4 przy ul. Szkolnej, 

- boiska sportowe i parkingi na rowery wokół Szkoły Podstawowej nr 2, 

- budowa amfiteatru, 

- korty tenisowe, 

- dodatkowe nie zapisane w sprostowaniu inne zadania jak rozbudowa basenu i ul. Spacerowa. 

Zamiast tego wśród propozycji Burmistrza mamy pole namiotowe czy pomost na jeziorze Miejskim. 

Mieszkańcy Złotowa w ogromnej części znają Burmistrza z polityki manipulacji, celowego wprowadzania 

opinii publicznej w błąd, robienie z siebie ofiary. Zachowanie nastawione na zwarcie jest skandaliczne i tego 

nie akceptujemy! Prosimy nie straszyć mieszkańców konsekwencjami wynikającymi z nieuchwalenia budżetu. 

Panie Burmistrzu  – dostał Pan podwyżkę wynagrodzenia o 60%! Zarabia Pan ponad 16 000,00 złotych. 

Prosimy słuchać mieszkańców i pracować na ich rzecz!”.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zaznaczył, że ww. oświadczenie zostało podpisane przez większość radnych 

Rady Miejskiej w Złotowie. Zdaniem radnego zadania wymienione w ww. sprostowaniu są podstawą tego 

sporu i konfliktu. Zadanie te są bardzo ważnymi inwestycjami dla miasta i jego rozwoju oraz są oczekiwane 

przez mieszkańców Złotowa. Radny wyraził nadzieję, że wszyscy radni zagłosują przeciwko ww. uchwale. 

Radny dodał, że to głosowanie pokaże cyt. „komu na czym zależy”. Radny wyjaśnił, że odrzucenie WPF przez 

radnych pokaże Burmistrzowi, że zależy im na ww. zadaniach, które mają służyć miastu i mieszkańcom. Radny 

stwierdził, że miasto powinno się rozwijać a nie zatrzymać się w jakimś miejscu dla potrzeb zadań 

zaproponowanych przez Burmistrza jak np. „wykopaliska”, pomosty czy kajaki. Radny zaznaczył, że zadania 

zaproponowane przez radnych nie są ich pomysłem ale zostały zgłoszone przez mieszkańców i są przez nich 

oczekiwane. Radny dodał, że zadania te wywodzą się przede wszystkim z obietnic podniesionych w 

kampaniach wyborczych radnych i Burmistrza. W ocenie radnego przedsięwzięcia dotyczące parkingów przy 

szkołach, boisk, kortów czy też rozbudowy basenu są zadaniami strategicznymi dla miasta. Radny dodał, że 

te zadania są przyszłościowe i rozwojowe dla miasta, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. 

Zdaniem radnego głosowanie za WPF oznacza, że radni są przeciwko realizacji tych inwestycji. Radny dodał, 

http://www.zlotow.pl/
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że takiej woli wśród radnych nie ma.  

 

Radny Stanisław Wojtuń zaznaczył, że odrzucenie przez Radę projektów uchwał w sprawie WPF i budżetu 

spowoduje wstrzymanie na kilka miesięcy tj. do marca br. działań Burmistrza i jego pracowników w zakresie 

rozpoczęcia realizacji ważnych zadań dla miasta. W związku z powyższym, radny wyraził obawę o realizację 

zadania remontu i rozbudowy Przedszkola nr 2, na które miasto otrzymało dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych. Radny podkreślił, że termin wyłonienia wykonawcy tego zadania, który wynosi 6 miesięcy już 

biegnie a nie zostało jeszcze zlecone wykonanie dokumentacji, ponieważ środki na to zadanie muszą zostać 

uchwalone przez Radę. Radny dodał, że istnieje możliwość nie zrealizowania tego zadania i miasto będzie 

zmuszone oddać środki zewnętrzne w kwocie 3,5 mln zł. Radny poinformował, że zadania wymienione przez 

radnego Krzysztofa Koronkiewicza jak pomosty, pole namiotowe są finansowane ze środków norweskich a 

nie z budżetu miasta. Radny stwierdził, że odrzucenie WPF i budżetu może spowodować bardzo duże 

opóźnienia lub nie zrealizowanie zadań w ramach Funduszy Norweskich w kwocie 16 mln zł i może wystąpić 

ryzyko zwrotu części tych środków. Radny zapytał pytanie, czy w związku z powyższym warto jest upierać 

się przy wpisaniu do WPF zadań, których rozpoczęcie realizacji ma nastąpić dopiero w roku 2023? Radny 

dodał, że obecnie do końca nie wiadomo ile ma kosztować amfiteatr, mniej więcej jest określony koszt 

zagospodarowania terenu przy SP nr 2 i na to zadanie miasto ma złożyć wniosek o dofinansowanie zewnętrzne. 

W przypadku otrzymania środków zewnętrznych na realizację zadania zagospodarowania terenu przy SP nr 2, 

zdanie to zostanie wprowadzone do budżetu. Radny ponownie zadał pytanie, czy lepszym działaniem dla 

miasta jest upieranie się nad wprowadzeniem do WPF zadań proponowanych przez dwa współpracujące ze 

sobą kluby radnych, które i tak częściowo będą realizowane np. w zakresie opracowania dokumentacji? Radny 

zwrócił uwagę, że kolejnym etapem po opracowaniu dokumentacji będzie przystąpienie do realizacji tych 

zadań. Radny wyraził niezrozumienie dla sposobu myślenia części radnych i zaapelował o nie zamykanie 

rozwoju naszego miasta tymi działaniami. Radny zwrócił uwagę na czynnik czasu w realizacji zadań na 

kolejny rok, na konieczność jak najszybszego ogłoszenia przetargów, ponieważ inne samorządy również będą 

szukać wykonawców na realizację swoich inwestycji a Złotów zostanie zablokowany w tych działaniach z 

powodu braku uchwalenia budżetu i WPF, co wpłynie na zablokowanie rozwoju miasta.           

 

Radny Maciej Zając zwrócił uwagę na problem podniesiony przez radnego Stanisława Wojtunia dotyczący 

realizacji inwestycji. Radny stwierdził, że wszystkie samorządy mają już uchwalone budżety, przystępują do 

przetargów i realizacji zadań. Radny zaznaczył, że w wyniku rozstrzygnięcia tych przetargów większość 

rzetelnych i profesjonalnych firm będzie już zaangażowana w realizację inwestycji w innych samorządach.     

Radny zwrócił uwagę, że WPF jest integralnym dokumentem do uchwały budżetowej i jeżeli Rada zagłosuje 

za uchwałą budżetową cyt. „mydląc oczy mieszkańcom, że już mamy budżet” a odrzuci WPF, to i tak RIO 

zakwestionuje ten budżet. Zdaniem radnego takie działanie jest cyt. „typowe zaciągniecie hamulca ręcznego 

dla Złotowa i wykolejenie tego pociągu, który zmierzał w dobrym kierunku”. Radny wyraził niezrozumienie 

celu takiego działania i dodał, że być może jest to cel ambicjonalny, ponieważ radny nie znajduje argumentów 

merytorycznych dla nieuchwalenia budżetu i WPF. Radny zaznaczył, że nie rozumie podnoszenia przez 
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radnego Krzysztofa Koronkiewicza przykładów zadań zaproponowanych przez Burmistrza np. pomosty bez 

wyjaśnienia, że będą one finansowane ze środków norweskich. Radny dodał, że te zadania powinny być już 

od dawna realizowane ale cyt. „dziwne jakieś tutaj układy i układziki generują nam to, że samorządy inne 

wokół  realizują swoje inwestycje i się z nas śmieją mówiąc krótko i na temat”.  

   

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisław Wojtunia stwierdzając że nie 

rozumie uporu Burmistrza, który nie chce wpisać do WPF tak bardzo ważnych inwestycji, które radny podniósł 

we wcześniejszym sprostowaniu do oświadczenia Burmistrza. Radny poinformował, że WPF zawiera 

inwestycje, które powinny być realizowane w następnych latach. Radny dodał, że Burmistrz ma prawo nie 

realizować inwestycji, która nie została zapisana w WPF. Zdaniem radnego, to nie radni podpisani pod 

sprostowaniem blokują rozwój miasta ale cyt. „tylko blokadą jesteście wy, że nie chcecie ich wpisywać”, 

ponieważ mieszkańcy oczekują realizacji tych inwestycji m.in. poprzez zamieszczanie komentarzy na 

portalach na ten temat np. odnośnie przebudowy amfiteatru w kontekście imprez organizowanych w ramach 

EEM. Radny dodał, że cyt. „na dzień dzisiejszy Pan Pulit spowodował, że to padło całkowicie”. Radny 

stwierdził, że ludzie potrzebują rozrywki, chcą wyjść do amfiteatru lub na basen. Radny zwrócił się z prośbą 

o nie nazywanie części radnych mianem „hamulców”, ponieważ starają się oni o zapisanie w WPF zadań 

oczekiwanych przez mieszkańców. Zdaniem radnego jest to „pociąg pośpieszny” mający rozwinąć miasto. 

Radny dodał, że działaniem hamulcowym byłoby „okrajanie” inwestycji. Radny zgodził się z wypowiedzią 

radnego Stanisława Wojtunia, że nie zagłosowanie za WPF spowoduje możliwości ok. 2 miesięcznego 

wstrzymania realizacji budżetu. Jednak w ocenie radnego przyjęcie WPF spowoduje, że przez najbliższe 4 lata 

istnieje możliwość, że takie inwestycje jak amfiteatr nie zostaną zrealizowane.  

 

Radny Maciej Zając zwrócił uwagę na znaczenie „aktywnego słuchania”. Radny podkreślił, że z wypowiedzi 

radnego Stanisława Wojtunia można doskonale wyłapać informację, że amfiteatr znajdzie się w WPF w formie 

sporządzenia dokumentacji. Radny dodał, że nikt nie zleca wykonania dokumentacji po to, aby w późniejszym 

czasie jej nie realizować i tylko ponieść koszty takiego opracowania. Zdaniem radnego amfiteatr jest 

archaicznym sposobem spędzania wolnego czasu i rozrywki, gdyż są znacznie lepsze formy organizowania 

koncertów np. poprzez mobilne duże sceny, gdzie można za nieduże pieniądze zorganizować taki koncert jak 

w amfiteatrze.  

 

Radny Stanisław Wojtuń poinformował, że aby wpisać zadanie do WPF na lata 2023 i dalsze należy znaleźć 

źródło jego finansowania. Radny zaznaczył, że takim źródłem nie może to być kredyt, więc należy znaleźć 

pokrycie realizacji tych zadań w postaci dochodów własnych. Radny zwrócił uwagę, że w związku ze 

wzrostem kosztów bieżących, wzrostem cen energii, wynagrodzeń pracowników różnych jednostek ciężko 

będzie znaleźć te dochody, które pokryją realizację tych zadań. Radny ponownie wyraził niezrozumienie uporu 

części radnych odnośnie zapisania w WPF zadań przedstawionych w ww. sprostowaniu. Radny wskazał na 

konieczność poszukiwania środków na sfinansowanie realizacji tych zadań ze źródeł zewnętrznych np. w 

przypadku amfiteatru. Radny przyznał, że nie zwolennikiem realizacji tego zadania z własnych środków w 
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wysokości ok. 8 mln zł i podkreślił konieczność znalezienia źródeł zewnętrznych sfinansowania tego 

przedsięwzięcia. Radny dodał, że na dzień dzisiejszy nie ma tego rodzaju działań, programów, z których można 

zdobyć te środki na to zadanie, co nie wyklucza ich pojawienia się w przyszłości. Radny ponownie zaznaczył, 

że wszystkie zadania zaproponowane przez część radnych do wpisania do WPF będą realizowane przynajmniej 

na poziomie opracowania dokumentacji. Radny ponownie podkreślił, że nie przegłosowanie na dzisiejszej 

sesji WPF i budżetu sparaliżuje miasto przynajmniej dwa miesiące. Radny zwrócił uwagę radnych na 16 mln 

zł ze środków norweskich oraz na 3,5 mln zł ze środków zewnętrznych na rozbudowę Przedszkola nr 2. Radny 

zadał pytanie, czy część radnych naprawdę uważa, że środki te trzeba oddać i ich nie wykorzystać?    

 

Radna Mariola Wegner poinformowała, że na amfiteatr zostały stworzone już dwa projekty, a ten zapisany 

w WPF będzie trzecim projektem. Zdaniem radnej, Urząd opracowuje tylko projekty i wydaje pieniądze na 

tzw. „pułkowniki”.   

 

Radny Roman Głyżewski stwierdził, że Rada stoi przed historyczną decyzją, jaką jest przyjęcie budżetu w 

zakresie wydatków majątkowych na kwotę 24,1 mln zł. Radny poinformował, że Pan Burmistrz tworzy już 

obecnie 7. budżet miasta i proces kształtowania i przyjmowania każdego z nich był „jedną wielką walką”. 

Zdaniem radego stworzył się podział inwestycji na zadania Burmistrza i Rady, co powoduje „przepychankę”, 

które zadania są ważniejsze. Radny przypomniał, że już na listopadowej sesji prosił Radę i Burmistrza, aby 

usiąść do stołu i rozmawiać o kwestii uchwalenia budżetu, który powinien zostać przyjęty w grudniu 2021 r. 

Radny poinformował, że odbyło się 5 spotkań w sprawie ustalenia zakresu wydatków w ramach Funduszy 

Norweskich oraz kształtu budżetu i WPF, które łącznie trwały ok.12 godzin. Radny dodał, że niestety Rada 

dogadała się ze stroną urzędową tylko odnośnie Funduszy Norweskich. Radny stwierdził, że „boli” go to w 

jaki sposób potraktował Burmistrz radnych twierdząc, że jeżeli Rada nie dołoży 12 mln zł z budżetu miasta, 

to nie będzie środków norweskich. Radny określił całą tą sytuację jako „wojnę” między Radą a Burmistrzem, 

która przynosi jedynie straty. Radny poprosił radcę prawnego o przedstawienie skutków prawnych nie 

uchwalenia WPF i budżetu przez Radę. Zdaniem radnego siedem zadań zaproponowanych przez kluby 

radnych są istotne, słuszne i ważne dla miasta. Jedno z tych zadań tj. budowa amfiteatru w ankiecie 

przeprowadzonej wśród mieszkańców przez Burmistrza znalazło się na pierwszym miejscu jako najważniejsza 

inwestycja do wykonania. Radny stwierdził, że po sesji w dniu 29 grudnia 2021 r. i nie uchwaleniu przez Radę 

budżetu na rok 2022 i WPF na lata 2022-2026 należało przeprowadzić kolejne rozmowy w celu wypracowania 

kompromisu. Zdaniem radnego, biorąc pod uwagę możliwości finansowe miasta, istniała możliwość 

wprowadzenia dwóch lub trzech zadań do WPF jednak brakowało tu dobrej woli z jednej i drugiej strony. 

Radny zwrócił się do pozostałych radnych, aby wzięli odpowiedzialność za nieprzyjęcie WPF m.in. w zakresie 

późniejszego przeprowadzenia przetargów skutkującego wzrostem kosztów realizacji zadań w związku z 

inflacją i obecną sytuacją społeczno-gospodarczą. Radny zaznaczył, że weźmie na siebie odpowiedzialność i 

poinformował, że zagłosuje za przyjęciem WPF i budżetu na rok 2022 pomimo tego, że nie jest do końca 

usatysfakcjonowany kształtem tych dokumentów. Zdaniem radnego sytuacja w samorządzie idzie w złym 

kierunku, czego przykładem jest nieobecność osób z Urzędu na dzisiejszej sesji.  
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Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że Urząd posiada z „pięć szaf” opracowanych projektów i 

dokumentacji. Radny dodał, że na amfiteatr zostały wykonane już dwa projekty, które nie są realizowane. 

Radny poinformował, że 3 lata temu przed wyborami samorządowymi, w których Burmistrz startował na drugą 

kadencję, został opracowany projekt na zagospodarowanie plaży. Radny dodał, że wówczas hasłem 

przewodnim Burmistrza była realizacja ww. projektu podczas drugiej kadencji. Natomiast do dzisiaj nie 

zostało w tym temacie nic zrobione. Radny odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Wojtunia w sprawie 

możliwości wprowadzenia inwestycji do budżetu w późniejszym terminie. Radny stwierdził, że jeżeli radni 

posiadaliby zaufanie do Burmistrza, to wówczas ww. wariant mógłby zostać zrealizowany. Radny zaznaczył, 

że biorąc pod uwagę opracowane projekty na inwestycje, które nie są realizowane jak np. na zagospodarowanie 

plaży a zapowiedzi o ich priorytetowym wykonaniu nie były realizowane, to nie można wierzyć w możliwości 

późniejszego wpisywania zadań do budżetu.  

 

Radna Mariola Wegner zgłosiła wniosek formalny o przejście do głosowania.  

 

Radca prawny zaznaczył, że dzień 31 stycznia br. jest ostatnim dniem, w którym Rada może uchwalić budżet 

na rok 2022. Radca prawny wyjaśnił, że jeżeli Rada nie podejmie ww. uchwały, to kompetencje w tym zakresie 

przejmuje RIO. Natomiast, jeżeli Rada uchwali budżet na rok 2022, a nie uchwali WPF, który byłby zgodny z 

tą uchwałą budżetową, to wzięte pod uwagę zostanie brzmienie WPF uchwalonego w dniu 10 grudnia 2021 r. 

Radca prawny poinformował, że przy uchwalaniu budżetu na nowy rok zasadą jest, że WPF ma znaczenie 

nadrzędne tzn. budżet musi być z nim zgodny. W sytuacji zaistnienia niezgodności WPF z budżetem wiele 

zależy od zakresu tej niezgodności. Radca prawny dodał, że rozmawiał w tej sprawie Panią Skarbnik, która 

poinformowała, że ta niezgodność projektu budżetu wraz z zaproponowaną przez Burmistrza autopoprawką, 

która czyni zadość wcześniejszym uzgodnieniem pomiędzy radnymi a Burmistrzem, znacznie odbiegają od 

treści WPF z 10 grudnia 2021 r. Radca prawny poinformował, że przyjęty przez Radę budżet może 

obowiązywać tylko przez krótki czas, ponieważ RIO stwierdzi jego nieważność, co z kolei spowoduje 

odsunięcie w czasie uchwalenie przez RIO budżetu, ponieważ RIO będzie musiała zająć się najpierw 

uchwalonym przez Radę budżetem a następnie dopiero podejmie swoje działania w tym zakresie.       

  

Radny Stanisław Wojtuń stwierdził, że jeżeli uda się przegłosować WPF i budżet to nie będzie to zwycięstwo 

Burmistrza, a zwycięstwo całego miasta. Radny zaapelował do radnych o pozytywne przegłosowanie projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2026.   

 

Przewodniczący poinformował o zgłoszeniu przez Burmistrza Miasta Złotowa autopoprawek do ww. projektu 

przedmiotowej uchwały. Przewodniczący dodał, że ze względu na nieobecność Burmistrza oraz Pani Skarbnik 

nikt z kierownictwa Urzędu nie może odnieść się do ww. autopoprawek. Radni otrzymali autopoprawki w 

materiałach dotyczących XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Autopoprawki do projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2026, przyjętej 
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zarządzeniem nr 212.2021 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2021 r. stanowią załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu.  

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. autopoprawek.  

 

Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie odnośnie ww. 

projektu uchwały. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej 

negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 2 głosami „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 

2 głosami „przeciw” przy 1 „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki 

Miejskiej negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 2 głosami „przeciw” przy 1 głosie „za” i  2 głosach 

„wstrzymujących się”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez Burmistrza do projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2026, przyjętej 

zarządzeniem nr 212.2021 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2021 r. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Rada 7 glosami „przeciw” przy 4 głosach „za” nie przyjęła ww. autopoprawek.   

 

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

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2026. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 7 

glosami „przeciw” przy 4 głosach „za” nie podjęła ww. uchwały.    

  

Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok w materiałach dotyczących 

XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji stałych 

Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Przewodniczący poinformował o obowiązującej procedurze przy uchwalaniu uchwały budżetowej 

wynikającej z uchwały nr XX.171.2020 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów. Przewodniczący odczytał punkty porządku sesji w sprawie 

uchwalenia uchwały budżetowej (§8 ww. uchwały). Do pkt 1 w §8 ww. uchwały tj. przedstawienie projektu 

uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami i autopoprawkami, w tym poprawkami i 

autopoprawkami, o których mowa w § 7 niniejszej uchwały, nikt z radnych nie zgłosił pytań i uwag. Następnie 

Przewodniczący odczytał treść §8 pkt 2 ww. uchwały: informacja Burmistrza Miasta Złotowa o projekcie 

budżetu Gminy Miasta Złotów, przebiegu prac i ewentualnie przeprowadzonych konsultacjach przyczynach 

dla których nie uwzględniono wniosków osób określonych w niniejszej uchwały. Przewodniczący 
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poinformował, że radni z uwagi na nieobecność Burmistrza ww. informacji nie uzyskają. Przewodniczący 

przedstawił treść §8 pkt 3 ww. uchwały: odczytanie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie: Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 3 głosami „za”; Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 4 głosami „za”; 

Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały 5 głosami „za”. Następnie Przewodniczący przytoczył kolejny punkt ww. procedury (§8 pkt 4 ww. 

uchwały) tj. odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i opinii 

regionalnej izby obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie 

budżetu. Przewodniczący poinformował, że Skład Orzekający RIO w Poznaniu pozytywnie zaopiniował 

projekt budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2022 (uchwała Nr SO-15/0952/211/2021 Składu Orzekającego 

RIO w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Miasto Złotów na 2022 rok). Przewodniczący dodał, że Skład Orzekający RIO w Poznaniu również 

pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania przez Gminę Miasto Złotów deficytu budżetu ustalonego 

w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok (uchwała Nr SO-15/0951/694/2021 Składu Orzekającego RIO 

w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o sfinansowania przez Gminę Miasto Złotów 

deficytu budżetu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok).  

   

Przewodniczący poinformował o zgłoszeniu przez Burmistrza Miasta Złotowa autopoprawek do ww. projektu 

uchwały. Radni otrzymali autopoprawki w materiałach dotyczących XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, przedłożonej zarządzeniem 

nr 211.2021 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2021 r. stanowią załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu.  

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. autopoprawek.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. autopoprawki. W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada 

jednogłośnie 11 głosami „za”  przyjęła ww. autopoprawkę.  

 

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

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z 

przyjętymi autopoprawkami. W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada jednogłośnie 11 głosami „za 

podjęła ww. uchwałę.    

 

Radny Henryk Golla poinformował, że ze względu na jego udział w obchodach 77. rocznicy powrotu 

Złotowa do macierzy jest zmuszony opuścić obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Radny dodał, 

że tą sprawę zgłaszał przed sesją. Od godz. 15.15 Rada obradowała w składzie 10 radnych.  
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Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Miasto Złotów pod nazwą „Czyste Ciepło” na dofinansowanie zadań służących likwidacji niskiej emisji 

szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2022 r.  

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Miasto Złotów pod nazwą „Czyste Ciepło” na dofinansowanie zadań służących likwidacji niskiej emisji 

szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2022 r w materiałach dotyczących XXXIX sesji Rady Miejskiej 

w Złotowie. Projekt był przedmiotem posiedzenia 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 Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 3 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 

głosami „za”.  Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. 

projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów pod nazwą „Czyste Ciepło” na dofinansowanie zadań służących 

likwidacji niskiej emisji szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2022 r. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania, Rada jednogłośnie 10 głosami „za” podjęła ww. uchwałę.   

 

Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Miasto Złotów jest 

organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Miasto Złotów jest organem 

prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w materiałach dotyczących 

XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem posiedzenia 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 Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 3 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 
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głosami „za”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. 

projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia kryteriów branych pod uwagę 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Miasto Złotów 

jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania, Rada jednogłośnie 10 głosami „za podjęła ww. uchwałę.   

 

Punkt 14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2020 – 2021 

„Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Złotowa na lata 2018 – 2021”. 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2020 – 2021 

„Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Złotowa na lata 2018 – 2021” w materiałach 

dotyczących XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem dyskusji 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 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 jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 

latach 2020 – 2021 „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Złotowa na lata 2018 – 2021”. W 

wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada 9 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła ww. 

uchwałę.   

 

Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Miasto Złotów 

współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Piły i zawarcie umowy partnerstwa w formie porozumienia międzygminnego  

Radni otrzymali projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Miasto Złotów 

współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Piły i zawarcie umowy partnerstwa w formie porozumienia międzygminnego w materiałach 

dot. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   
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Radny Roman Głyżewski stwierdził, że ww. uchwała jest bardzo ważna dla miasta. Radny poinformował, że 

posiada wiedzę o kilku spotkaniach gmin w tej sprawie, na których zostały wypracowane materiały. Radny 

zaznaczył, że istotne znaczenia mają skutki finansowe przyjęcia tej uchwały. Radny stwierdził, że w sprawie 

tej chodzi głównie o możliwość pozyskiwania środków w ramach nowego rozdania UE przy większym 

obszarze. Radny dodał, że obszar tych gmin wymienionych w projekcie uchwały to jest ponad 200 tys. 

mieszkańców. Radny zadał pytanie, czy pozostałe gminy wymienione w ww. projekcie podjęły już te uchwały, 

czy miasto Złotów jest pierwsze? Radny poinformował, że popiera to rozwiązanie ale ze względu na brak 

wszystkich informacji w tym temacie podczas głosowania „wstrzyma się” od głosu. Radny skierował prośbę 

do Burmistrza, aby dla usprawnienia prac nad materiałami sesyjnym w posiedzeniach komisji stałych brali 

udział pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego, którzy odpowiadają za poszczególne projekty uchwał. 

Radny podkreślił, że posiedzenia komisji stałych są miejscem na zadawanie pytań odnośnie materiałów 

sesyjnych i uzyskiwania odpowiedzi mających pomóc radnym przy podjęciu decyzji na sesji. Radny dodał, że 

nieodzowna jest obecność racy prawnego na sesjach.   

 

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

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach XXXIX sesji ze względu na problem techniczny. 

Obrady zostały wznowione o godz. 15.45.  

 

Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie odnośnie ww. 

projektu uchwały. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 3 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 

głosami „za”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. 

projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”.  

 

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

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez 

Gminę Miasto Złotów współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły i zawarcie umowy partnerstwa w formie porozumienia 

międzygminnego. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada, 3 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” i 

4 głosach „wstrzymujących się” nie podjęła ww. uchwały.   

 

Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły 

Radni otrzymali projekt uchwały  w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły w materiałach dot. XXXIX sesji 
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Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem dyskusji posiedzenia 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 Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 3 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 

głosami „za”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. 

projekt uchwały 5 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Rada 3 glosami „za” przy 3 głosach „przeciw” i  4 głosach  „wstrzymujących 

się” nie podjęła ww. uchwały.    

 

Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotowie 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotowie w materiałach dot. XXXIX sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie.   

 

Radny Roman Głyżewski poinformował, że ww. uchwała zostaje podjęta przez radnych ze względu na 

obowiązek prawny związany ze zmianą podstawy prawnej. Radny zaznaczył, że radni podjęli decyzję o nie 

podwyższaniu diet, których kwoty pozostaną na dotychczasowym poziomie. Radny dodał, że radni będą 

przestrzegać aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach komisji i sesjach.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że pomimo negatywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa 

Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej, to jej członkowie zagłosują za podjęciem 

przedmiotowego projektu uchwały. Radny dodał, że radni zamierzają wprowadzić zmiany w ww. uchwale na 

sesji marcowej.   

 

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 Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej 
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negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 3 głosami „przeciw”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta nie zaopiniowała ww. projektu uchwały 1 głosem „za” przy 1 głosie „przeciw” 

oraz 2 głosach „wstrzymujących się”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej jednogłośnie 

negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 2 głosami „przeciw” przy 1 głosie „za” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotowie. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania, Rada jednogłośnie 10 głosami „za” podjęła ww. uchwałę.   

 

Punkt 18. Przyjęcie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie na 2022 rok 

Radni otrzymali plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie na 2022 rok w materiałach 

dotyczących XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Plany były przedmiotem posiedzenia komisji stałych 

Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do przedstawionych planów. „Plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie na 2022 rok” został przyjęty przez Radę. 

 

Punkt 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi na zgłoszone na sesji interpelacje i zapytania zostaną udzie-

lone przez Burmistrza w formie pisemnej.  

 

Punkt 20. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji 

Radni nie zgłosili zapytań ze względu na nieobecność Burmistrza na XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

 

Punkt 21. Zamknięcie sesji 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 15.50 zakończył obrady XXXIX sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie.   

 

Oprac. 

 

Karolina Marek  

 

Sekretarz obrad  

 

  Krzysztof Żelichowski 

 

(XXXIX sesja z dnia 26 stycznia 2022 r.) 
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   Roman Głyżewski 

 

(XXXIX sesja z dnia 31 stycznia 2022 r.)    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Jakub Pieniążkowski 

 

 

 

 

 


