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Protokół Nr XL.2022 

z nadzwyczajnej XL sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 1 marca 2022 r. 

 

W dniu 1 marca 2022 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

nadzwyczajnej XL sesji Rady Miejskiej w Złotowie kadencji 2018-2023. Sesja została zwołana na 

podstawie zarządzenia nr 4.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 lutego 2022 r. w 

wyniku złożenia przez 9 radnych Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2022 r. wniosku w sprawie zwołania sesji 

nadzwyczajnej. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym.  

 

Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Jakub Pieniążkowski (dalej 

„Przewodniczący”).  

 

Punkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący otworzył obrady nadzwyczajnej XL sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Następnie powitał 

radnych znajdujących się w sali sesyjnej oraz zaproszonych gości. 

 

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 

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

Nieobecni, usprawiedliwieni przez Przewodniczącego, byli następujący radni:  Aldona Chamarczuk, 

Grzegorz Kolera. Przewodniczący oznajmił, że nie posiada informacji na temat przyczyny nieobecności 

radnego Macieja Zając. 

 

Punkt 2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący na Sekretarza obrad zaproponował radnego Henryka Gollę. Radny wyraził zgodę na 

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

 

Przewodniczący powitał obecnego na sali sesyjnej p. Przemysława Bodnara i udzielił mu głosu. 

 

P. Przemysław Bodnar poinformował, że chciałby się wypowiedzieć po sesji a obecnie chciałby wysłuchać 

dyskusji w tematach, nad którymi Rada będzie procedować. 
 

Radny Łukasz Piosik poinformował, że złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy partnerskiej z miastem Nieśwież w 

Białorusi. Radny zaznaczył, że chciałby poznać stanowisko radnych w tej sprawie. Radny stwierdził, że 

następnym działaniem w tej sprawie byłoby zobowiązanie Burmistrza do wypowiedzenia tej umowy. 
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Przewodniczący poinformował, że wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej podpisało 9 radnych i wszyscy 

z wnioskodawców muszą wyrazić zgodę na wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Przewodniczący 

nadmienił, że przedmiotowy wniosek podpisał nieobecny na dzisiejszej sesji radny Grzegorz Kolera. W 

związku z tym Przewodniczący zapytał radnego Łukasza Piosika, czy posiada zgodę radnego Grzegorza 

Kolery na wprowadzenie tego punktu do porządku obrad?  
 

Radny Łukasz Piosik poinformował, że nie posiada takiej zgody. Radny dodał, że nie wiedział, że radny 

Grzegorz Kolera będzie nieobecny na sesji. Radny oznajmił, że poruszy ten temat w punkcie „Wolne 

wnioski”.  
 

Radny Krzysztof Żelichowski wyraził ubolewanie, że po raz kolejny na sesji nie ma obecnej władzy miasta 

tzn. Burmistrza, jego przedstawicieli, w tym pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie. Radny stwierdził, 

że być może to już będzie „standardem”, że radni nie będą spotykać się z Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza. 

Radny dodał, że skoro Burmistrz i Zastępca Burmistrza boją się krytyki czy uwag ze strony radnych to 

powinni się zastanowić nad swoim postępowaniem. Radny poinformował, że nie zrozumiał treści wniosku 

złożonego przez radnego Łukasza Piosika. Radny zaznaczył, że z treści wniosku można wywnioskować 

propozycję przedstawioną przez radnego, jednak wniosek ten nie został tak skonstruowany, aby było jasne o 

co w nim dokładnie chodzi.  

 

Przewodniczący poinformował, że wniosek złożony przez radnego Łukasza Piosika zostanie przedstawiony 

i poddany pod dyskusję w ramach punktu obrad „Wolne wnioski”. Przewodniczący jeszcze raz zapytał 

radnych, czy są zgłaszają pytania i uwagi do porządku obrad?  
 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do porządku obrad nadzwyczajnej XL sesji Rady Miejskiej 

określonego zarządzeniem nr 4.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 lutego 2022 r. 

Porządek obrad nadzwyczajnej XL sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez Radę.  

 

Porządek obrad wznowionej XL sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotowie w 

sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Złotowa.  

4. Wolne wnioski. 

5. Zamknięcie sesji. 
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Punkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotowie 

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Złotowa 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotowie 

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Złotowa w materiałach dotyczących 

nadzwyczajnej XL sesji Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że skarga na ww. uchwalę Rady Miejskiej złożył p. Adam 

Pulit, mieszkaniec Górznej w Gminie Złotów. Radny zapytał, czy jest to zgodne z prawem, aby mieszkaniec 

Górznej mógł złożyć skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Złotowie? Zdaniem radnego jest to jakiś „absurd”, 

gdyż radny nie wyobraża sobie złożenia skargi na uchwalę rad miasta np. Rzeszowa, Przemyśla, 

Białegostoku czy Warszawy. Zdaniem radnego, skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Złotowie mógłby 

ewentualnie złożyć mieszkaniec miasta Złotowa, a nie mieszkaniec Górznej (Gminy Złotów). Radny dodał, 

że skarga została złożona prywatnie przez p. Adama Pulita do Urzędu Miejskiego w Złotowie. W opinii 

radnego skarga powinna zostać złożona do Urzędu Gminy Złotów.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski poinformował, że dzisiejsza sesja została zwołana w celu rozpatrzenia 

przedmiotowej skargi. Radny zaznaczył, że Rada Miejska ma obowiązek zająć stanowisko w sprawie skargi 

na podjętą przez nią uchwałę tzn. odnośnie tego, kto dał wotum zaufania Burmistrzowi. W ocenie radnego, 

Burmistrz składając tą skargę próbuje wpłynąć na działania Rady i m.in. na opinię radnego w przedmiocie 

udzielenia wotum zaufania. Radny zaznaczył, że w ubiegłym roku nie zagłosował za udzieleniem 

Burmistrzowi wotum zaufania i dodał, że w tym roku również zagłosuje tak samo. Zdaniem radnego, skoro 

Burmistrz złożył tą skargę to powinien dzisiaj przedstawić i wyjaśnić swoje stanowisko w tej sprawie. Radny 

stwierdził, że Rada  po raz kolejny w związku z nieobecnością kierownictwa Urzędu została pozostawiona 

sama sobie i radni nie mają możliwości przedyskutowania tego tematu. Radny zwrócił uwagę, że Burmistrz 

powinien uczestniczyć w dyskusji z Radą o sprawach miasta czy o zarzutach względem uchwał przez nią 

podejmowanych, ponieważ za swoją pracę pobiera pensję. Radny dodał, że nie chodzi tu głównie o 

pieniądze ale o „zwykłą uczciwość i o zwykły honor”. Radny określił zachowanie władz miasta jako 

„niehonorowe i podłe”.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz wyraził przypuszczenie, że nieobecność Burmistrz mogła być 

spowodowana tym, że chciał, aby ta sprawa została rozpatrzona w gronie radnych. Radny zapytał 

Przewodniczącego, czy posiada informacje na temat nieobecności na sesji wnioskodawcy skargi? Radny 

dodał, że być może Burmistrz nie chciał wpływać swoim wizerunkiem na głosowanie radnych. W ocenie 

radnego, wnioskodawca skargi powinien być na sesji obecny w celu wyjaśnienia przyczyny jej złożenia.  

 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, aby radni nie wzięli jego wypowiedzi dosłownie jako „wykładni 

prawa czy zobowiązania do jakiś działań”. Radny oznajmił, że Przewodniczący poprosił go aby był obecny 

na spotkaniu z p. mecenasem, który przygotował dla Rady odpowiedź na tą skargę. Sądy dopuszczają 



Protokół Nr XL.2022 z nadzwyczajnej XL.2022 sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 1 marca 2022 r.  
 

4 

  

prawnie możliwość złożenia skargi przez zainteresowanego na postępowanie samorządów, w tym przypadku 

Rady o to, że uchwała została podjęta bez uzasadnienia. Sądy nie rozpatrują tego rodzaju pod względem 

merytorycznym tzn. czy Rada miała rację nie udzielając wotum zaufania. Radny dodał, że podobnych spraw 

było już w Polsce rozpatrywanych kilkanaście. W przekonaniu radnego, jest to kolejna walka bez sensu, 

która tylko spowoduje następną eskalację napięć w Radzie, ponieważ sąd nie rozstrzygnie w żadnym w 

przypadku kwestii merytorycznej zaskarżonej uchwały. Zdaniem radnego, sąd nie będzie tego w ogóle badał, 

natomiast rozstrzygnie fakt, czy uchwała ta została podjęta bez naruszenia prawa. Radny wyjaśnił, że z 

wypowiedzi p. mecenasa, który przygotował odpowiedź Rady na tą skargę oraz z informacji zamieszonych 

w Internetowym Systemie Prawnym „LEX” wynika, że problemem jest sytuacja, w której sąd stwierdzi, że 

jednym z powodów naruszenia jest brak uzasadnienia do uchwały. Radny zaznaczył, że sąd może ale nie 

musi takiej uchwały tylko z tego powodu uchylić. W ocenie radnego stan faktyczny całej tej sprawy to cyt.  

„walka  o pietruszkę nie przez nas wywołana jako radnych tylko przez pana Burmistrza”. Radny stwierdził, 

że można domniemywać rzeczywistych powodów tej sprawy, ponieważ jednym z nich może być obawa 

Burmistrza, że w tym roku również nie otrzyma od Rady wotum zaufania i być może zakłada, że ktoś będzie 

miał zamiar próbować go odwołać w drodze referendum. Radny poinformował, że on cyt. „do tego ręki nie 

przyłoży, bo po pierwsze, no nie chce mi się normalnie”. Ponadto radny stwierdził, że jeżeli Burmistrz został 

wybrany przez mieszkańców to ma prawo dokończyć swoją kadencję a jedynie następne wybory rozstrzygną 

czy ponownie zostanie wybrany na to stanowisko. Radny wyraził swoją opinię, że wolałby, aby Burmistrz 

nie został wybrany na kolejną kadencję, ponieważ cyt. „szkodzi miastu, szkodzi wizerunkowi Zlotowa, 

ponieważ zachowuje się rzeczywiście jak człowiek, który nie dorósł do tej funkcji”. Zdaniem radnego, bez 

względu na orzeczenie WSA w Poznaniu w tej sprawie, to de facto nie zmienia w niczym tej sprawy. Rada 

jednoznacznie wyraziła swoją opinię nie udzielając wotum zaufania Burmistrzowi, a wszystko co dzieje się 

poza tym to cyt. „przykrywka i gra”, która nie ma absolutnie żadnego znaczenia.  

 

Przewodniczący poinformował, że w zarządzeniu o zwołaniu niniejszej sesji zostało zawarte zaproszenie 

dla Burmistrza oraz urzędników z magistratu. Przewodniczący stwierdził, że ze względu na ich nieobecność 

pytania zadane przez radnych pozostaną bez odpowiedzi. 

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz ponownie zadał pytanie, czy osoba, która nie jest mieszkańcem Złotowa 

może składać tego rodzaju skargi na uchwały Rady Miejskiej w Złotowie? 

 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że podczas rozmowy z p. mecenasem nikt nie zadał takiego 

pytania. Zdaniem radnego, powyższe pytanie jest zasadne. Radny dodał, że sąd powinien to rozstrzygnąć, a 

ten argument dodatkowo powinien znaleźć się w odwołaniu Rady na podniesione w skardze zarzuty. Radny 

stwierdził, powołując się na swoje doświadczenie, że taka osoba nie powinna występować w sprawach, w 

których nie jest bezpośrednio zainteresowana. Radny dodał, że fakt niezamieszkiwania powoduje, że mogą 

powstać problemy, aby sąd uznał zdolność do czynności prawnych Burmistrza przy rozpatrywaniu tej sprawy. 

Radny poinformował, że mecenas zajmujący się tą sprawą zapewne o nie wie o powyższym, więc należałoby 
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mu to zasygnalizować, aby przeanalizował to zagadnienie tzn. czy nie jest to istotna przeszkoda w tej 

sprawie.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że wcześniejsza wypowiedź radnego Stanisław Wełniaka 

odnośnie braku uzasadnienia zaskarżonej uchwały jest inną sprawą niż to, jakie radni mają zdanie na temat 

Burmistrza. Radny przytoczył przykład cyt. „bo to jest tak jakby w sądzie kogoś uniewinnili, bo wszyscy 

wiedzą, że jest winny ale nie ma dowodu”. Radny wyjaśnił, że nie chodzi tu o to, że Burmistrz nie dostał 

wotum zaufania od Rady, choć każdy z radnych ma swój rozum i wie jak głosował w tej sprawie, tylko o to, 

że nie było dwóch zdań uzasadnienia do tej uchwały wyjaśniających, dlaczego Rada nie udzieliła wotum 

zaufania Burmistrzowi. Powyższe okazało się powodem odwołania się Burmistrza od tej uchwały.  Radny 

stwierdził, że dla niego jest to po prostu nie do zrozumienia i jest to cyt. „zwykłe tchórzostwo naszych tutaj 

włodarzy”.  

 

Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

nieuwzględnienia skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla 

Burmistrza Miasta Złotowa.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 9 głosami „za”  przy 3 głosach „przeciw” przyjęła ww. 

uchwałę. 

 

Punkt 4. Wolne wnioski 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz na w imieniu klubu „Połączył nas Złotów” odczytała oświadczenie o 

następującej treści: 

„Klub radnych Rady Miejskiej w Złotowie „Połączył nas Złotów” solidaryzuje się z wolnym demokratycz-

nym i niezależnym Narodem Ukrainy, który objęty został działaniami wojennymi prowadzonymi przez ro-

syjskiego agresora. 

Jesteśmy dumni z bohaterskiej postawy Narodu Ukraińskiego, który w sposób heroiczny broni wolności 

swojej Ojczyzny i demokracji w Europie. Uważamy, że każde państwu ma prawo do samostanowienie i po-

kojowego współistnienia. 

Jako radni Gminy Miasto Złotów będziemy prowadzić wszelkie działania, w ramach koordynacji pomocy 

dla obywateli Ukrainy na terenie naszego miasta wspólnie z samorządem powiatowym oraz innymi podmio-

tami publicznymi i prywatnymi. 

Równocześnie składamy gorące podziękowania Mieszkańcom naszego miasta za dotychczasowe sponta-

niczne działania podjęte w ramach niesionej pomocy dla obywateli Ukrainy”. 

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz przeczytał przygotowany przez siebie apel radnych Rady Miejskiej w Zło-

towie skierowany do Burmistrza Miasta Złotowa o następującej treści: 

„W związku z trwającą wojna na Ukrainie i migracją setek tysięcy uchodźców zmierzających do Polski, jako 

radni Rady Miejskiej w Złotowie apelujemy o przystosowanie „Domu Polskiego” na potrzeby zakwaterowa-
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nia obywateli Ukrainy na czas określony. 

„Dom Polski” od wielu miesięcy pozostaje w zdecydowanej większości nieużytkowany. Kolejne przetargi na 

dzierżawę lokali użytkowych pod działalność noclegową i gastronomiczną nie przynoszą rezultatu. 

Wobec powyższego uważamy przeznaczenie obiektu dla uchodźców za w pełni uzasadnione”. 

 

Radny poinformował, że osobiście podpisał się pod tym apelem i zaznaczył, że jeżeli inni radni wyrażają 

poparcie dla ww. apelu, to mogą się również pod nim podpisać. Radny poinformował, że pismo z apelem 

zostanie przekazane Przewodniczącemu.  

 

Radna Mariola Wegner odczytała deklarację, pod którą również inni radni będą mogli się podpisać, aby 

udzielić pomocy uchodźcom.  

„Deklaracja Rady Miejskiej w Złotowie podjęta na sesji w dniu 1 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomo-

cy uchodźcom wojennym z Ukrainy: 

Na podstawie §31 ust. 1 Statutu Gminy Miasto Złotów, radni Rady Gminy Miasto Złotów podejmują 

deklarację następującej treści: 

Głęboko oburzeni i poruszeni trwającą wojną na Ukrainie i niczym nieuzasadnioną bestialską agresją Rosji 

na ten kraj oraz cierpieniem i traumą tysięcy uchodźców deklarujemy jako radni Rady Miejskiej następującą 

pomoc: 

1. Przyjęcie na teren miasta 1 rodziny uchodźczej maksymalnie 4 osobowej. 

2. Zapewnienie odpowiedniego mieszkania i jego wyposażenia na okres jednego roku tj. do 31 marca 

2023 roku. 

3. Zapewnienia utrzymania – codziennej egzystencji – przez okres trzech miesięcy. 

4. Podjęcie wszechstronnych działań adaptacyjnych mających na celu jak najszybszą i pełną integrację 

ze społecznością miasta. 

W tym celu powołuje zespół logistyczno – techniczny, którego celem będzie: 

1. Wynajęcie odpowiedniego mieszkania i jego przygotowanie do przyjęcia rodziny uchodźczej. 

2. Uzgodnienia z odpowiednią organizacją zajmującą się kierowaniem rodzin do osiedlenia i 

zapewnienia jej transportu do Złotowa. 

3. Prowadzenie wszystkich przedsięwzięć organizacyjno-finansowych, a także koordynacyjnych 

inicjatyw pomocowych mieszkańców miasta. 

4. Skład zespołu tworzą panie radne: 

a) Aldona Chamarczuk, 
b) Agnieszka Jęsiek-Barabasz, 

c) Mariola Wegner. 

Radni niżej podpisani deklarują solidarne pokrycie kosztów co najmniej w wysokości 1/15 przypadającego 

na każdego, wg faktycznych wydatków dokonanych przez zespół w tym na mieszkanie przez okres 1 roku i 

do wysokości maksymalnie 1800 zł miesięcznie oraz codzienne utrzymanie do wysokości 2500 zł 

miesięcznie przez okres 3 miesięcy. Zespół będzie informował Radę Miejską o swojej działalności. 
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Rada Miejska apeluje do Burmistrza Miasta o natychmiastowe podjęcie działań w celu przyjęcia na teren 

Złotowa co najmniej 3 rodzin uchodźców. W tym celu należy wydzielić i wyposażyć 3 tymczasowe lokale 

mieszkalne w nieczynnym „Domu Polskim” oraz skoordynować istniejącą społeczną inicjatywę pomocy 

deklarowaną przez Złotowian. 

Niżej odpisani Radni Rady Miejskiej w Złotowie deklarują pokrywanie kosztów przyjęcia i pobytu rodziny 

uchodźczej w sposób opisany wyżej w formie co miesięcznych wpłat na rzecz zespołu”.  

 

Radny Łukasz Piosik poinformował, że przychyla się do ww. oświadczenia klubu. Radny dodał, że o pro-

pozycji zagospodarowania „Domu Polskiego” mówi się ostatnio głośno w Złotowie. Zdaniem radnego, nikt 

w Urzędzie nie będzie miał oporów, aby ją zrealizować. Radny zaznaczył, że istotną kwestią jest oszacowa-

nie wkładu finansowego, aby przystosować ten budynek do wydzielenia w tym obiekcie 3 lokali mieszkal-

nych. Radny zgodził się z tym, że obecnie ten obiekt stoi i niszczeje ale jego zdaniem, należy wziąć pod 

uwagę również możliwość przeznaczenia innych lokali, które mogłyby zostać szybciej przystosowane do ich 

zagospodarowania dla uchodźców. Radny podkreślił, że popiera ww. przedsięwzięcie i podpisze się pod tą 

deklaracją. Radny dodał, że chciałby uzyskać odpowiedź, czy nie ma innego szybszego rozwiązania ww. 

kwestii. Radny wspomniał, że problemem również jest brak uregulowania przyznania rekompensaty przez 

gminę osobom prywatnym, które są gotowe udostępnić własne mieszkania lub dom dla uchodźców. Radny 

poinformował, że zapadła decyzja o udostępnieniu 10 tys. lokali w rejonie w Poznaniu i to właśnie tam mają 

zostać skierowani uchodźcy. Radny stwierdził, że deklaracja odczytana przez radną Mariolę Wegner jest 

słuszna. Ponadto według radnego, powinno się w niej uwzględnić wykorzystanie w 100 % wysokość przy-

sługujących radnym diet tzn. deklarację radnych o przekazaniu swoich diet w całości na rzecz ww. wsparcia. 

Radny zwrócił uwagę, że niektóre zawarte w deklaracji informacje mogłyby również zostać jeszcze przedys-

kutowane m.in. kwestia liczby osób znajdujących się w jednej rodzinie czy też liczba rodzin, które ewentu-

alnie taką pomoc miałyby otrzymać. Radny podkreślił, że nie należy wykluczać w zakresie tego wsparcia np. 

rodzin 5 osobowych.  

 

Następnie radny podniósł temat zgłoszonego przez siebie wcześniej wniosku w sprawie wypowiedzenia 

umowy partnerskiej z miastem Nieśwież na Białorusi. Radny poinformował, że złożenie ww. wniosku nie 

jest jego indywidualną inicjatywą tylko wynikiem głosów mieszkańców miasta, którzy zwrócili się do niego 

z tą propozycją. Radny stwierdził, że chciałby najpierw poznać zdanie pozostałych radnych w tej sprawie. 

Radny poinformował, że na obecnie nie wiadomo jeszcze czy zostały potwierdzony atak wojsk Białorusi na 

teren Ukrainy ale jego zdaniem, należałoby zastanowić się nad rozwiązaniem tej umowy, co będzie miało 

wymiar symbolicznym. Radny dodał, że podobne działania podejmują już inne miasta. Zdaniem radnego, nie 

można pozwolić aby miasto, z którym w zawartej umowie partnerskiej znajdują się postanowienia na rzecz 

pogłębiania współpracy Europy Wschodniej z Zachodnią i rozwoju aspektów kulturalnych cyt. „dochodzi do 

mordu z terenu Białorusi i z tego, co Pan Przewodniczący mówi z udziałem wojsk białoruskich”. Radny 

poprosił pozostałych radnych, aby wyrazili w tej sprawie swoje zdanie np. drogą niezobowiązującego gło-

sowania w celu podjęcia dalszych działań w kierunku przygotowania uchwały, która zobowiązywałaby Bur-
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mistrza Miasta Złotowa do jak najszybszego rozwiązania ww. umowy partnerskiej. 

 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz stwierdziła, że symbolicznie miasto powinno zawiesić współprace z 

miastem Nieśwież. Zdaniem radnej należałoby przygotować uchwałę i ją podjąć ale bardziej w „ciszy” a nie 

w taki sposób w jaki działa radny Łukasz Piosik. Radna zwróciła się do radnego Łukasza Piosika, aby ener-

gię którą przeznaczył na ten wniosek wykorzystał w zakresie udzielenia pomocy narodowi ukraińskiemu niż 

„ugrywał sobie układy polityczne w Złotowie, aby się wypromować”. Radna podkreśliła, że powyższa wy-

powiedź jest tylko jej prywatne zdanie.  
 

Radny Stanisław Wełniak nawiązał do zastrzeżeń radnego Łukasza Piosika odnośnie wielkości rodziny (4-

osobowej), której radni mają zamiar udzielić pomocy. Radny stwierdził, że cyt. „to jest realna pomoc, to nie 

są deklaracje, to nie są słowa, bo od tych słów nawet najbardziej szczytnych dachu nad głową tym Ukraiń-

com nie przybędzie”. Zdaniem radnego, jest to niewielki wysiłek ale jednak stanowi konkretną pomocą. 

Radny nadmienił, że jeżeli 3000 samorządów w Polsce podjęłoby podobne decyzje to załatwionych zostało-

by 3000 problemów, co jest już znaczącym udziałem w pomocy rozwiązujący indywidualne problemy. Rad-

ny podkreślił, że jest to forma rzeczywistej realnej pomocy dla dzieci i matek. Radny dodał, że nie widzi 

przeszkód aby tą deklarację jeszcze przedyskutować i ewentualnie zmienić zawarte w niej kwestie ale mimo 

wszystko musi być to doprecyzowane, gdyż jak to wynika z ostatniego akapitu radni będą przeznaczać pie-

niądze na mieszkanie przez rok oraz na utrzymanie tej rodziny. Zdaniem radnego, musi to być decyzja racjo-

nalna a przede wszystkim odpowiedzialna. Radny poprosił o przyłączenie się chętnych radnych do tego 

oświadczenia, ponieważ będzie to rzeczywisty wkład w pomoc dla ludzi, którzy w danym momencie są bez 

wyjścia. Radny poinformował, że w sprawie zagospodarowania „Domu Polskiego” do osiedlenia 3 rodzin 

istnieje fizyczna możliwość od razu wynajęcia czy też udostępnienia 2 apartamentowców w oficynie, które 

posiadają po 2 pokoje z łazienką. W ocenie radnego, dodatkowym mieszkaniem może być adaptacja podda-

sza i wydzielenie również 2 pokoi z łazienką. Ze względu na to, że obiekt jest nieczynny to kuchnia, która 

również się znajduje w tym budynku może zostać udostępniona do wspólnego użytku przez te rodziny. Rad-

ny dodał, że przygotowanie tego budynku do zamieszkania jest kwestią 2-3 dni. Radny zwrócił uwagę, że 

nikt nie może przewidzieć w jaki sposób rozwinie się cała ta sytuacja, być może osoby te będą przebywać tu 

długo albo nawet zostaną tu na stałe. W związku z tym oprócz tej pomocy należy również podjąć od razu 

starania w celu zintegrowania uchodźców ze złotowską społecznością. Radny stwierdził, że jeżeli ktoś miał 

możliwości przebywania na Ukrainie i poznał mentalność i warunki życia w tym kraju, to musi wiedzieć o 

tym, że ta adaptacja nie będzie taka prosta, a sama integracja może okazać się bardzo trudna.  

 

Następnie radny odniósł się do propozycji radnego Łukasza Piosika dotyczącej wypowiedzenia umowy part-

nerskiej z miastem Nieśwież. Zdaniem radnego, rozwiązanie czy wypowiedzenie umowy z Nieświeżem jest 

obecnie nie ma miejscu, ponieważ 30% mieszkańców tego obwodu to są Polacy, którzy mówią po polsku, 

którzy obchodzą polskie święta. Radny stwierdził cyt. „łatwo jest powiedzieć siedząc tutaj w cieple, mając 

pełne brzuchy i bez problemu codziennie wstając i kładąc się do łózka, żeby ci ludzie tam podjęli walkę z 
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reżimem Łukaszenki i żeby zmusili go do innego postępowania”. Radny dodał, że jeżeli ktoś uważa, że 

można tak zrobić, to radny radziłby mu wsiąść w pociąg, przedostać się przez granicę legalnie czy mniej 

legalnie i stanąć na czele ruchu w Nieświeżu, który podjąłby walkę przeciwko temu reżimowi. Radny 

stwierdził, że nie ma bohaterów, którzy podjęliby się takiego czynu, ponieważ każdy ma swoje życie i zobo-

wiązania, tylko nieliczni decydują się na to, aby podjąć tę walkę. Zdaniem radnego, decyzja w tym temacie 

jak na razie nie powinna zostać przez Radę podjęta m.in. w związku z ww. powodami. Radny poinformował, 

że Rada Miejska nie jest kompetentna do wzywania Burmistrza do rozwiązania tej umowy, ponieważ zgod-

nie z ustawą o samorządzie gminnym, to Burmistrz jako organ samorządu jest jedynie władny do reprezen-

towania gminy na zewnątrz. Tym samym decyzja o rozwiązaniu bądź zawieszeniu tej umowy jest suwerenną 

decyzją tego organu. Radny dodał, że nikt w takiej sytuacji nie może wywierać na Burmistrzu żadnej presji, 

gdyż tak jak to zawsze bywa w momencie kiedy role się odwrócą to cyt. „każdy będzie wtedy mówił, my 

żeśmy mieli dobrą wolę ale to należało do Burmistrza, a Burmistrz będzie mówił on by oczywiście tego nie 

zrobił gdyby Rada go do tego nie przymuszała”. W związku z tym radny stwierdził, że należałoby ten temat 

zamknąć, nie podnosić go i zaczekać na rozwój wydarzeń i ewentualnie wówczas na nie reagować. Na ko-

niec radny jeszcze raz przytoczył swoje wcześniejsze słowa w zakresie podjęcia działań przeciwko reżimowi 

funkcjonującemu na Białorusi i dodał, że, nie ma takiej sytuacji, w której ludzie byliby zdolni do czynnego 

oporu przeciwko stosunkom, które tam istnieją. 

 

Radna Mariola Wegner wspomniała, że każdy z obecnych na sesji radnych widział, w jaki sposób przebie-

gały na Białorusi wybory prezydenckie, jak ludzie wychodzili na ulice, w szczególności kobiety i co stało się 

z Panią, która miała zostać wybrana tam Prezydentem, gdyż z tego co wiadomo nie przebywa już na Białoru-

si. Radna zaznaczyła, że na Białorusi znajdują się polskie kościoły a ludzie, którzy tam mieszkają posiadają 

korzeniami polskimi i teraz podejmowanie takiej decyzji jest, zdaniem radnej, po prostu nie na miejscu.  

 

Radny Łukasz Piosik poinformował, że podniósł temat wniosku w celu poznania zdania innych radnych w 

tej sprawie. Radny odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi radnej Agnieszki Jęsiek-Barabasz. Radny 

stwierdził, że nie zgadza się z propozycją podjęcia uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy partnerskiej 

„po cichu”. Ponadto radny zaznaczył, że nie podjął tej sprawy w celu zwiększenia swojej popularności. Rad-

ny nadmienił, że kwestia dotycząca udzielania przez niego pomocy jest tylko jego prywatna sprawą. Radny 

stwierdził, że z wypowiedzi radnej Agnieszki Jęsiek-Barabasz wywnioskował, że powinien przedstawić ja-

kieś dowody materialne aby udowodnić czy faktycznie udzielił jakiejkolwiek pomocy. Radny zaznaczył, że 

nie można w ten sposób oceniać innych. Radny poinformował, że jego zamiarem było tylko poruszenie waż-

nego tematu w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej „zerwania stosunków” z Nieświeżem. Radny stwierdził, 

że część radnych cyt. „w sprawach błahych robicie krzyki na sesji a w sprawach poważnych po cichu miał 

by być podjęta uchwała”. Radny nadmienił, że umowa partnerska z Nieświeżem jest podpisana z administra-

cją białoruską a nie z całą społecznością. Radny stwierdził, że Złotów powinien pójść za przykładem pozo-

stałych innych miast w Polsce, które zrywają podobne umowy. Radny wyjaśnił, że chodziło mu o przepro-

wadzenie symbolicznego głosowania w tej sprawie. Zdaniem radnego, nie powinno się „zamykać” takich 
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tematów i nie podnosić ich w ogóle tak jak to zasugerował radny Stanisław Wełniak. W ocenie radnego, z 

jednej strony deklarujemy pomoc uchodźcom z Ukrainy a z drugiej strony obowiązuje umowa partnerska z 

Nieświeżem, która jest symbolicznym wyrazem współpracy z Białorusią. Radny podkreślił, że tego rodzaju 

uchwały należy podejmować oficjalnie.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz nawiązał do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka w sprawie kompe-

tencji Burmistrza do podjęcia decyzji o zerwaniu lub podpisaniu umowy partnerstwa z innymi miastami. 

Radny stwierdził, że w związku z nieobecnością na sesji Burmistrza chciałby uzyskać informację od Prze-

wodniczącego Klubu radnych „Złotów - otwarty, aktywny i nowoczesny”, radnego Stanisława Wojtunia. 

który reprezentuje Burmistrza odnośnie stanowiska Burmistrza w tej sprawie? 

 

Radny Stanisław Wojtuń oznajmił, że nie posiada informacji o tym jakie stanowisko w tej sprawie ma 

Burmistrz, ponieważ nie kontaktuje się z nim codziennie. Radny zaznaczył, że Burmistrz cyt. „nie jest moim 

kolegą, nie jesteśmy na ty, nie jest tutaj obecny ja więc nie będę odpowiadał w jego imieniu”. Radny wyraził 

swój pogląd na tą sprawę i poinformował, że popiera zawieszenie partnerstwa z Nieświeżem. Radny dodał, 

że Białoruś mimo wszystko współpracuje z Rosją, natomiast tego, czy Białoruś wysłała swoje wojska obec-

nie nie wiemy, choć o tym, że wojska rosyjskie stacjonują na terenie Białorusi już tak. Zdaniem radnego, 

naturalną decyzją w tej sprawie jest zawieszenie partnerstwa z Białorusią oraz miastami znajdującymi się na 

terenie tego państwa. 

 

P. Przemysław Bodnar poinformował, że popiera inicjatywę zgłoszoną przez radnego Łukasza Piosika. W 

ocenie p. Bodnara, stanowisko radnego jest właściwe i Rada powinna przeanalizować tą sprawę we właści-

wym kontekście. P. Bodnar dodał, że w tej sprawie chodzi o wydźwięk polityczny i należy analizować tą 

sytuację w kontekście państwowym nie rozważając przy tym, że na danym terenie mieszkają obywatele na-

rodowości polskiej. P. Bodnar nawiązał do wypowiedzi radnego Łukasza Piosika odnośnie decyzji innych 

samorządów w sprawie wypowiadania umów partnerskich. Zdaniem P. Bodnara, Rada powinna zasygnali-

zować tą sprawę Burmistrzowi skoro rozwiązanie umowy partnerskiej znajduje się w jego kompetencjach.  

 

P. Bodnar poinformował, że jest inżynierem budownictwa, ekspertem w dziedzinie dróg. P. Bodnar dodał, 

że w sprawach dotyczących stanu dróg podejmował już rozmowy z miastem i Gminą Złotów oraz Powiato-

wym Zarządem Dróg. P. Bodnar zaznaczył, że problemem w zakresie korzystania z dróg jest kwestia ustale-

nia kto jest zarządcą, inwestorem lub podmiotem odpowiedzialnym za stan danej drogi. P. Bodnar podkreślił, 

że zajmuje się tymi sprawami w celu poprawy sytuacji istniejących na drogach a nie ze względu na wskazy-

wanie winnych. P. Bodnar poinformował, że nagłośnia konkretne sprawy w mediach, które w jego ocenie są 

słuszne. P. Bodnar dodał, że większość z tych spraw jest bagatelizowana i przytoczył sytuację, która miała 

miejsce dzisiaj i której P. Bodnar był świadkiem. Wyjeżdżając z Nowego Dworu w kierunku Złotowa zasta-

nawiał się nad tym, czy Powiatowy Zarząd Dróg ustawił odpowiednie oznaczenia informujące o pracach z 

wykorzystaniem samochodu i koparko-ładowarki. Wspomniane maszyny zbierały pobocze, które wystaje de 
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facto przy skrzyżowaniu z Dzierzążenkiem koło wiatraka, uzupełniając tym materiałem ubytki na ciągu pie-

szo-rowerowym. P. Bodnar poinformował, że dojeżdżając do Złotowa nie zauważył tego oznakowania i był 

świadkiem zdarzenia drogowego, samochód osobowy uderzył w drzewo przy skręcie do zakładu „Sanikont”. 

P. Bodnar wykonał zdjęcia ww. zdarzenia drogowego i w odpowiedzi na zarzut Policji, że nie może wyko-

nywać zdjęć poinformował, że wykonuje je dla siebie i nie będzie ich udostępniać publicznie. P. Bodnar 

stwierdził, że cała sytuacja, której był świadkiem upewniła go w tym, że prace tam wykonywane nie zostały 

oznakowane ani ze strony Złotowa ani Nowego Dworu. P. Bodnar wyraził przypuszczenie, że być może 

przyczyną ww. zdarzenia było nieoznakowanie prowadzonych prac i kierowca mógł stracić panowanie nad 

pojazdem, ponieważ mógł się przestraszyć pojazdów prowadzących te roboty. Radny wspomniał, że infor-

mował o sytuacji na tej drodze i na tym odcinku pieszo-rowerowym pomimo, że zostały uzupełnione skarpy 

tej ścieżki. P. Bodnar oznajmił, że jego zadaniem jako osoby, która społecznie działa na rzecz dróg powiato-

wych i gminnych jest uświadamianie społeczeństwu jak wyglądają sprawy zarządu dróg lokalnych a jak 

powinny one wyglądać poprawnie m.in. w zakresie ich zarządu, realizowania inwestycji. P. Bodnar stwier-

dził, że oczekuje współpracy ze strony radnych oraz Urzędu Miejskiego w tych tematach. P. Bodnar zazna-

czył, że jego zadania będą obejmować również kwestie związane z wypadkami drogowymi, ponieważ w 

wielu przypadkach Policja ocenia, że przyczyną kolizji była nadmierna prędkość, natomiast nikt nie wspo-

mina, że nie było odpowiedniego oznakowania i odpowiednio prowadzonych prac np. zły stan nawierzchni. 

P. Bodnar dodał, że jego działania popiera już grupa ludzi, którzy razem z nim opracowują regulamin stowa-

rzyszenia w celu jego rejestracji w Starostwie Powiatowym.  

 

Radny Łukasz Piosik odniósł się do wypowiedzi p. Bodnara i stwierdził, że poruszona przez niego kwestia 

zdarzenia drogowego nie leży w kompetencjach Gminy Miasto Złotów, tylko Gminy Złotów. Radny odniósł 

się zachowania radnego Stanisława Wełniaka i zapytał, dlaczego jego wypowiedz rozbawiła radnego cyt.  

 

Przewodniczący zwrócił się do radnych o zachowanie spokoju na sali i poprosił o kontynuowanie wypo-

wiedzi przez radnego Łukasza Piosika. 

 

Radny Łukasz Piosik ponownie nawiązał do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka i zapytał, jak może 

dokończyć swoją wypowiedź skoro radny Stanisław Wełniak kieruje do niego słowa „odczep się”? Radny 

powtórzył swoja wcześniejszą wypowiedź i stwierdził, że ze kwestia poruszona przez p. Bodnara być może 

nie dotyczy miasta Złotowa, a Gminy Złotów bądź Powiatu Złotowskiego. 

 

W odpowiedzi p. Bodnar podkreślił, że nie chodzi mu o to, czy droga jest gminna czy powiatowa, tylko o 

zasygnalizowanie, że ww. sytuacja miała miejsce. P. Bodnar dodał, że w ostatnim czasie ukazał się artykuł w 

„Aktualnościach Złotowskich” wyjaśniający, czym dokładnie się on się zajmuje. P. Bodnar zaznaczył, że 

jego celem nie jest poruszanie tematu wypadku na dzisiejszej sesji lecz przedstawienie ogólnych zagadnień, 

którymi się on zajmuje i którymi ma się zająć w przyszłości stowarzyszenie.   
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Radny Krzysztof Żelichowski pozytywnie odniósł się do obecności p. Bodnara na sesji i jego zaangażowa-

nia w sprawach drogownictwa jako specjalisty w tej dziedzinie. Radny zwrócił się do p. Bodnara, aby zainte-

resował się sprawą dotyczącą ul. Zamkowej, ponieważ może uda mu się znaleźć „ciekawostki” na jej temat. 

Radny poinformował, że z informacji, które do niego dotarły, to nie zimna powstrzymuje zakończenie kolej-

nego etapu inwestycji tylko inne przyczyny, o których Burmistrz nie wspomina. Według radnego został źle 

opracowany projekt tej inwestycji m.in. za duże niwelacje terenu, duże różnice między sieciami wodociągo-

wymi. Następnie radny nawiązał do propozycji przeznaczenia „Domu Polskiego” na zakwaterowanie rodzin 

z Ukrainy. Zdaniem radnego jest to idealny moment, aby wykorzystać ten obiekt i przystosować go warun-

ków mieszkaniowych dla tych rodzin. Radny dodał że, zakwaterowanie może się odbyć praktycznie od ręki. 

Radny zadeklarował, że jest gotowy dłużej udzielać się we wspomnianych płatnościach.  

Radny stwierdził, że trudno mu było wysłuchiwać się w „bełkot” radnego Łukasza Piosika”, gdyż jego zda-

niem radny „gada o wszystkim i o niczym”. Radny dodał, że próbuje zrozumieć sens wypowiedzi radnego, 

co jest bardzo trudne. Zdaniem radnego, radny Łukasz Piosik jest on „odczepiony od rzeczywistości”. Radny 

zaznaczył, że chciałby poruszyć na sesji jeszcze inne kwestie ale niestety z uwagi na brak kierownictwa 

Urzędu nikt nie udzieli mu informacji na jego pytania. Jednym z istotnych tematów są dodatki, które Zastęp-

ca Burmistrza otrzymała za tzw. „tereny zielone”. Radny stwierdził, że wydawało mu się że w Urzędzie są 

pracownicy, którzy powinni nadzorować te tereny m.in. p. Wiesław Orciuch czy p. Jędrzej Kaczmarek oraz p. 

Krzysztof Sikora a mimo wszystko Zastępca Burmistrza otrzymuje ok. 2 tys. zł miesięcznie za pełnienie 

funkcji szefowej zespołu. Radny zadał pytanie, czy w związku z tym podobne dodatki za inne zadania 

otrzymują również Burmistrz i Pani Skarbnik? Radny poprosił, aby na kolejną sesję została przygotowana 

odpowiedź na ww. pytanie.  

 

W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Krzysztofa Żelichowskiego, radny Krzysztof Koronkiewicz poin-

formował, że uwaga dotycząca dodatkowego wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza w wysokości 2 tys. zł 

miesięcznie nie została zgłoszona przez Radę czy radnego Krzysztofa Żelichowskiego ale przez RIO. Radny 

wyjaśnił, że po przeprowadzonej przez RIO kontroli w Urzędzie Miejskim w zakresie spraw finansowych, 

Rada otrzymała informację, że powyższa sprawa została uznana jako naruszenie prawa. Radny dodał, że na 

pewno powróci jeszcze raz do tego tematu, ponieważ łączna kwota, którą otrzymała Zastępca Burmistrza 

wyniosła 76 tys. zł. Radny poinformował, że przeanalizuje tą sprawę i przedstawi swoje pytania w odpo-

wiednim czasie, ponieważ mieszkańcy powinni o tej sprawie zostać poinformowani.  

Kolejną sprawą poruszoną przez radnego była kwestia podwyżek o 300% dla przedsiębiorstw za wywóz 

odpadów komunalnych. Radny w związku z nieobecnością na sesji Burmistrza skierował tą sprawę do Prze-

wodniczącego Zgromadzenia ZGK, radnego Stanisława Wojtunia. Radny stwierdził, że poprzednia wypo-

wiedź radnego Stanisława Wojtunia w tym temacie sugerowała, że chce on w jakiś sposób bronić tej decyzji 

powołując się na wyrównanie kosztów między mieszkańcami a przedsiębiorcami. Radny w związku  z tym 

zapytał, ile zwykły mieszkaniec dopłacał do zwykłego przedsiębiorcy? Radny dodał, że na poprzedniej sesji 

nie posiadał takiej wiedzy w tym temacie. Natomiast po otrzymaniu informacji od wielu przedsiębiorców w 

tej sprawie radny stwierdził, że cały powód tej podwyżki jest inny. Radny wyjaśnił, że za mieszkańca płaciło 



Protokół Nr XL.2022 z nadzwyczajnej XL.2022 sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 1 marca 2022 r.  
 

13 

  

się od osoby tzn. każdy mieszkaniec płacił prywatnie od każdej osoby zamieszkałej w budynku, a przedsię-

biorcy płacili od pojemnika, więc trudno byłoby policzyć w jakim stopniu każdy mieszkaniec dopłacał do 

każdego przedsiębiorcy. Radny jeszcze raz zwrócił się do radnego Stanisława Wojtunia i poprosił go o wyja-

śnienie, w jaki sposób zostało to naliczone, że każdy mieszkaniec dopłacał do przedsiębiorcy i dlaczego aku-

rat o 300%? Następnie radny zwrócił się do wszystkich radnych biorących udział w grudniowym posiedze-

niu ZGK i zapytał, jak się czują z tym, że podnieśli rękę jako reprezentanci miasta Złotowa za podwyższe-

niem o 300% opłat dla przedsiębiorców, a za parę minut podnieśli ją za poparciem podwyżki pensji dla p. 

Ruty o 60%? Zdaniem radnego podwyżka opłat o 300 % spowoduje, że przedsiębiorcy będą ograniczać ilość 

pojemników, spalając część śmieci albo wyrzucając odpady do lasów. Radny dodał, że osoby opłacające 

duże pojemniki po 700 zł teraz muszą zapłacić za nie 1300 zł. Radny wspomniał, że jeden z przedsiębiorców 

poinformował go, że mając dotychczas 6 pojemników będzie z nich robił 3. Radny nawiązał do sformułowa-

nia marki „Złotów Wielkopolskie. Zdroje” i stwierdził, że postępując w taki sposób Złotów nie jest ani eko-

logiczny. Radny zadał pytanie, czym kierowali się radni i pozostali członkowie ZGK podnosząc o 300% 

opłaty za odpady i zwiększając p. Andrzejowi Rucie wynagrodzenie o 60%? W ocenie radnego, cała ta spra-

wa jest „absurdem”. Radny zaapelował do wszystkich przedsiębiorców, którzy oglądają dzisiejszą sesję, aby 

skrzyknęli się wspólnie i wypowiedzieli umowy przestając płacić za wywóz i zagospodarowanie odpadów. 

Radny dodał, że jeżeli stać ZGK na zapłacenie p. Andrzejowi Rucie prawie 13 tys. zł wynagrodzenia to w 

ocenie radnego jest to jakiś „absurd”. Radny nadmienił, że ZGK powstał jako pośrednik między mieszkań-

cem i przedsiębiorca a firmą wywożącą odpady a nie żeby „zarabiać i się dorabiać”. Radny dodał, że po 

przeczytaniu m.in. artykułu na ten temat w gazecie okazuje się, że ZGK jest „fabryką pieniędzy”. Radny 

poinformował, że ZGK obecnie za korzystanie z dotychczasowego budynku na swoją siedzibę uiszcza GS 

„Rolnik” kwotę 4 tys. zł miesięcznie, co rocznie wynosi ok 50 tys. zł. Radny dodał, że p. Ruta oświadczył, 

że zamierza wybudować nową siedzibę za kwotę ok. 5 mln zł. Radny podkreślił, że ww. kwota zwróci się 

Zarządowi ZGK dopiero za ok 100 lat. Radny odniósł się do obecnych na sesji członków zarządu ZGK cyt. 

„czy to nie jest absurd, jak wy tam rządzicie, jak wy tam reprezentujecie nas mieszkańców? Wcale. To jest 

albo jakieś kolesiostwo, że jeden drugiemu przytakuje, albo w ogóle idzie i nie słucha”. Zdaniem radnego, 

nikt w wspomnianym zgromadzeniu nie zna się na matematyce a kwestia dotycząca środków na ww. wydat-

ki jest również ciekawa. Radny poinformował, że ZGK otrzymało dywidendę w wysokości ponad 2 mln zł, 

które są przeznaczane na szkolenia oraz na budowę ww. siedziby Związku. Zdaniem radnego, te pieniądze 

należą do mieszkańców i właśnie do nich powinny wrócić. Radny stwierdził, że firma wywożąca odpady tj. 

MZUK Sp. z o. o. w Złotowie jest firmą dochodową, która mimo wszystko musi zarabiać więc ich podwyżki 

cen są zasadne. Radny skierował do radnego Stanisława Wojtunia pytanie, dlaczego reprezentanci miasta w 

Zgromadzeniu ZGK zgadzają się na to, aby wspomniane pieniądze zostały przeznaczone na budowę obiektu, 

który zwróci się dopiero po 100 latach oraz czy mimo wszystko stać ZGK na podwyżek o prawie 60% wy-

nagrodzenia p. Andrzejowi Rucie? Radny ponownie stwierdził, że środki, które zostały zagospodarowane z 

dywidend i które znajdują się na koncie oszczędnościowym, lokatach i polisach powinny wrócić do miesz-

kańców dzięki czemu śmieci w przeliczeniu na jedna osobę nie kosztowałyby ok. 26 zł a np. 19 zł czy nawet 

17 zł lub 16 zł. Radny przypomniał, że kilkukrotnie prosił i apelował do Rady i do Burmistrza, aby podjąć 
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rozmowy z MZUK Sp. z o. o w Złotowie w celu odłączenia się od ZGK. Radny dodał, że nie zdziwi jeżeli za 

ok. pół roku koszt wzrośnie o 20% lub 30% za odpady. Zdaniem radnego, zadaniem reprezentantów z rad 

gmin w Zgromadzeniu ZGK jest ochrona mieszkańców, a jak na razie ci przedstawiciele są cyt. „po drugiej 

stronie barykady, nie za mieszkańcami, mieszkańców doić ile się da”. Radny zaapelował o zaprzestanie „ha-

niebnej współpracy” z ZGK. Radny stwierdził, że najważniejszą obecnie kwestią jest odłączenie się od ZGK 

i na własną rękę wybranie tańszej firmy, która zajęłaby się odbiorem tych odpadów. Radny przypomniał, że 

już wcześniej udowodnił, że firma „Sanikont” potrafi za mniejsze pieniądze odbierać odpady z Człuchowa 

niż obecnie MZUK Sp. z o. o. ze Złotowa. Radny nadmienił, że pracownicy innych jednostek miejskich np. 

basenu czy przedszkoli nie mogą pomarzyć o podwyżce pensji o nawet 10%, ponieważ otrzymują maksy-

malnie podwyżkę na poziomie 4% lub 5%, góra 6% a w ZGK od ręki ktoś potrafi otrzymać 60%. Radny 

jeszcze raz zaapelował do przedsiębiorców o wypowiedzenie umów ze ZGK i zadeklarował, że będzie stał 

za nimi i poprze tą decyzję.  

 

Radny Stanisław Wojtuń stwierdził, że zanim odpowie na pytania radnego chciałby się dowiedzieć co na 

ten temat powiedzieli członkowie ZGK, radni Rady Miejskiej, którzy są członkami tego samego klubu rad-

nych co radny Krzysztof Koronkiewicz tj. p. Agnieszka Jęsiek-Barabasz i p. Grzegorz Kolera oraz radny 

Stanisław Wełniak.   
 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że jego pytania były skierowane do wszystkich członków 

Zgromadzenia ZGK obecnych na spotkaniu, podczas którego uchwalono podwyżki o 300% wywozu odpa-

dów dla przedsiębiorców oraz zwiększenie pensji o 60 % dla p. Ruty.  
 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że na ww. spotkaniu Zgromadzenia ZGK nie był obecny. Radny 

oznajmił, że również jest przeciwny budowie biur ZGK w Stawnicy, ponieważ jego zdaniem jest to zbytecz-

ne. Radny dodał, że mieszkańcy Złotowa stanowią znacząca większość w tej korporacji ZGK i ich znaczna 

większość nie będzie popierać tego, że będzie musiała dojeżdżać do Stawnicy w sprawach związanych z 

gospodarką odpadami. Radny przypomniał, że kiedy 2 lata temu ZGK otrzymało dywidendę w wysokości ok. 

2 mln zł to już wówczas zostały podniesione ceny za wywóz odpadów komunalnych. Radny poinformował, 

że wraz z radnym Henrykiem Gollą podejmował działania w ramach Zgromadzenia ZGK w celu innego 

wykorzystania ww. dywidendy ale zostali przegłosowani. Zdaniem radnego, ww. pieniądze z dywidendy są 

wynikiem opłacania przez dostawców odpadów Złotowa, Zakrzewa, Lipki itd. W ocenie radnego, w sytuacji 

kiedy nastąpiła podwyżka opłat z 16 zł na ok. 20 zł (prawie o 100%), to istniała możliwość zaangażowania 

tych środków na obniżenie taryf, które zostały w tamtym czasie przyjęte. Radny stwierdził, że w jego prze-

konaniu Zarząd ZGK nie wywiązuje się prawidłowo ze swoich obowiązków. Radny poinformował, że dywi-

denda z MZUK Sp. z o. o. w Złotowie wypłacana jest co roku w wysokości ok. 2 mln zł. Zdaniem radnego, 

Zarząd ZGK w tej sytuacji powinien przed podjęciem decyzji o zatwierdzeniu nowych stawek zlecić audyt, 

jako współudziałowiec w ww. spółce, sprawdzając rzeczywistą rentowność na tej działalności. RAdny dodał, 

że Zarząd ZGK nie podjął w ww. zakresie żadnych działań. Radny stwierdził, że w przypadku prowadzenia 
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przez gminę wywozu odpadów we własnym zakresie nie jest wcale powiedziane, że koszty te będą niższe. 

Według radnego, wysokość tych kosztów wynika przede wszystkim ze zbiurokratyzowania całego systemu, 

niejasności przepisów obowiązujących w zakresie gospodarki odpadami. Radny dodał, że ciągłe zmiany 

przepisów powodują, że koszty są bardzo wysokie. Jednocześnie zdaniem radnego, Zarząd ZGK nie podej-

muje działań w celu sprawdzenia rzeczywistego poziomu rentowności MZUK Sp. z o. o. w Złotowie na tej 

działalności. 

 

Radny Stanisław Wojtuń zaznaczył, że na wspomnianym posiedzeniu Zgromadzenia ZGK nie wnioskował 

ani nie argumentował podwyżek opłat dla przedsiębiorców, tylko Zarząd ZGK. Radny wspomniał, że zadał 

takie same pytanie, jakie przedstawił radny Krzysztof Koronkiewicz dotyczące sprecyzowania do jakiego 

przedsiębiorcy ZGK dopłaca. Radny dodał, że również jest przedsiębiorcom i do jego opłat za wywóz odpa-

dów nikt dotychczas nie dopłacał. Radny podkreślił, że wówczas nie uzyskał odpowiedzi na ww. pytanie i 

nie zagłosował „za” podniesieniem tych opłat. Radny poinformował, że po zmianie wysokości opłat dla 

mieszkańców na 25,65 zł przedsiębiorcy otrzymali obniżkę opłat z kwoty 11,50 zł do 5,90 zł za pojemnik. 

Obniżka ta była związana z ograniczeniami prawnymi, w których maksymalna stawka była określona i w ten 

sposób przełożyło się to na te opłaty. Stawka następnie została podniesiona do ponad 6 zł (6,65 zł). Radny 

dodał, że wówczas został zmieniony akt prawny regulujący te sprawy, co umożliwiło zwiększenie tej opłaty 

do 20,25 zł. Radny zaznaczył, że obserwując całą tą sytuację zaczął się zastanawiać czy nie ma innej możli-

wości rozliczenia, ponieważ jego zdaniem na dzień dzisiejszy nie jest to sprawiedliwe. Radny podkreślił, że 

powyższe opiera na własnych doświadczeniach jako przedsiębiorcy, ponieważ sam nie wytwarza tyle odpa-

dów w lokalu, w którym prowadzi działalność. Radny dodał, że w ciągu roku potrafi wytworzyć  ok 10 l 

odpadów zmieszanych a musi płacić 20,25 zł za najmniejszy pojemnik. Radny poinformował, że zastanawiał 

się nad wariantem wprowadzenia opłaty nie za pojemnik ale za osobę, jednak niestety prawnie nie ma takiej 

możliwości. Zdaniem radnego, powyższe zmiany nie są sprawiedliwie i obecna sytuacja w tym zakresie mo-

że się przyczynić się do tego, że przedsiębiorcy zaczną „kombinować”. Radny poinformował, że przedsię-

biorcy mogą wyjść z systemu gdyż nikt ich do tego nie przymusza ale może się to wiązać z jeszcze więk-

szymi kosztami za wywóz odpadów, ponieważ będą musieli deklarować odbiór odpadów.  

Radny poinformował, że przy każdym lokalu użytkowym w budynkach mieszkalnych musi znajdować się 

pojemnik, co w jego opinii jest bezsensu, ponieważ przedsiębiorca nie wytwarzający aż tylu śmieci mógłby 

spokojnie korzystać również z pojemników przynależnych do budynków mieszkalnych. Radny oznajmił, że 

przy złożeniu deklaracji teoretycznie deklaruje się posiadanie pojemników a w rzeczywistości tych pojemni-

ków nie musi być i mimo wszystko „jakoś to funkcjonuje”. W ocenie radnego, jest to dziwna sytuacja i nale-

żałoby się zastanowić nad formalnym rozwiązaniem tego problemu. Radny poinformował, że również nie 

jest zwolennikiem tego, aby za pieniądze pochodzące z opłat za odpady finansować wybudowanie nowej 

siedziby ZGK. Radny zaznaczył, że z tego co pamięta to w uchwale zostało sprecyzowane, że ZGK będzie 

starał się pozyskać na realizację tej inwestycji środki zewnętrze. Radny zaznaczył, że jest przeciwny budo-

wie nowej siedziby ZGK ze środków własnych Związku. Radny stwierdził, że nie jest zwolennikiem, aby 

dopłacać do opłat ze środków pochodzących z dywidendy zmniejszając przy tym opłaty za śmieci, ponieważ 
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może to pokryć część kosztów jedynie za krótki okres czasu. Zdaniem radnego, środki z dywidendy powinny 

zostać przeznaczone np. na zakup pojemników, aby uniezależnić się od odbiorcy śmieci. Tym samym w 

związku z powyższym do przetargu na taką usługę stanęłaby większa liczba operatorów, ponieważ operator, 

który podpisałby umowę na rok nie musiałaby pokrywać kosztów zakupu pojemników. Radny wspomniał, że 

firma MZUK Sp. z o. o. w Złotowie posiada własne pojemniki więc dla nich nie jest to problemem. Radny 

oznajmił, że jest zwolennikiem wprowadzenie pojemników półpodziemnnych. Radny dodał, że jedna z ta-

kich pojemników o pojemności 7 m3 może zastąpić 7 pojemników o pojemności 1100 l. Radny poinformo-

wał, że ww. pojemniki zostały już wprowadzone m.in. w Szczecinku. Pojemniki te w głównej mierze popra-

wiają estetykę (brak wiaty), ich jedynym minusem jest przymarzanie pokrywy podczas przymrozków co 

powoduje problem w ich otwieraniu. Zastosowanie ww. pojemników wpłynęłoby na skupienie odpadów z 

kilku budynków i samochody odbierające odpady mogłyby podjeżdżać do jednego wyznaczonego miejsca, 

co wpłynęłoby na zredukowanie czasu i kosztów wywozu oraz ograniczenie konieczności zatrudnienia dużej 

liczby osób, ponieważ te pojemniki może obsługiwać jeden człowiek. Radny nadmienił, że ww. propozycją 

jest zainteresowany MZUK Sp. z o. o. w Złotowie, ponieważ zastosowanie tych pojemników wpłynęłoby na 

zmniejszenie kosztów operatora. Zdaniem radnego, pieniądze z dywidendy można by było właśnie przezna-

czyć na zakup takich pojemników, co w przyszłości mogłoby wpłynąć na cenę za wywóz odpadów. Radny 

poinformował, że planował już wcześniej zorganizowanie spotkania z radnymi zasiadającymi w Zgromadze-

niu ZGK w sprawie ww. pojemników. Radny dodał, że również Burmistrz pozytywnie odniósł się do zasto-

sowania ww. pojemników. Radny zaznaczył, że nie wie, czy zastosowanie tych pojemników będzie miało 

wpływ na poziom cen za odpady komunalne ale przyjęcie tego rozwiązania będzie jakimś ułatwieniem.  

Radny poinformował, że w sąsiednich miastach ceny za wywóz śmieci są wyższe niż w Złotowie. Radny 

dodał, że na ten wzrost ma wpływ również diametralny wzrost kosztów surowców. Radny wspomniał, że 

obecna cena obowiązywać będzie tylko do końca roku, ponieważ wraz z nowym przetargiem cena ta będzie 

na pewno wyższa. W miastach, w których ta cena jest niższa do opłat dopłacają samorządy, ponieważ istnieje 

taka możliwość. Radny odniósł się do podwyżki wynagrodzenia p. Andrzeja Ruty. Radny poinformował, że 

„z ciężkim sercem” głosował „za” podwyższeniem jego pensji choć ten wzrost wynikał z przepisów ustawy, 

ponieważ ZGK działa na takiej samej podstawie jak samorząd.  

  

Radny Henryk Golla  zadał pytanie radnemu Stanisławowi Wojtuniowiu o koszt montażu takiego pojemni-

ka podziemnego. 
 

Radny Stanisław Wojtuń  poinformował, że zestaw złożony z 2 pojemników o pojemności 3 m3 i 2 pojem-

ników o pojemności 1,5 m3 kosztował 38 tys. zł. Pojemnik zajmuje powierzchnię o wymiarach 2 m na 4 m. 

Radny dodał, że odbiór takich pojemników nie odbywa się z częstotliwością raz na tydzień a znacznie rza-

dziej, co również przekłada się na mniejsze koszty. Radny zwrócił uwagę na estetykę tych pojemników, która 

jest ważna dla wizerunku miasta.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że warto przeznaczyć nawet większe pieniądze na zakup ww. 
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pojemników, a nie trzymać te środki na lokatach.  

 

Przewodniczący udzielił głosu p. Przemysławowi Bodnarowi. 

 

Radny Stanisław Wełniak zwrócił uwagę, że na sesji obowiązują pewne reguły obrad, zgodnie z którymi 

zaproszeni goście mogą zabierać głos tylko i wyłącznie poza porządkiem obrad chyba, że zostanie zgłoszona 

do Przewodniczącego na tydzień przed terminem sesji chęć w niej uczestniczenia.  

 

Przewodniczący stwierdził, że przez grzeczność udzieli głosu p. Przemysławowi Bodnarowi. 

 

Zdaniem p. Przemysława Bodnara, obecny wzrost cen za opłaty za odpady i jakość zarządzania gospodar-

ką odpadami zmierza do sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia w czasach, kiedy śmieci były wywożone do 

lasów. P. Bodnar poinformował, że w ostatnim czasie zwiększyła się ilość śmieci w lasach. P. Bodnar stwier-

dził, że obawy radnego Krzysztofa Koronkiewicza są zasadne a analiza problemu przedstawiona przez rad-

nych Stanisława Wełniaka i Stanisława Wojtunia jest ważna aby ograniczyć koszty prowadzenia działalności 

podmiotów, które zajmują się gospodarką odpadami. Zdaniem P. Bodnara podmioty te nie powinny być 

przedsiębiorstwami przynoszącymi dochody, a zaoszczędzone środki nie powinny być przeznaczane na bu-

dowę nowych siedzib czy podwyżki dla ich kierownictwa tylko na obniżenie stawek za odpady.    

 

Radny Łukasz Piosik nawiązał do wcześniejszej wypowiedzi p. Przemysława Bodnara i wyjaśnił, że drogi, 

o których mówił p. Bodnar nie należą do miasta. Radny stwierdził, że obecność mieszkańca jak najbardziej 

jest zasadna, gdyż kwestie dotyczące sytuacji, które mają miejsce w Złotowie powinny być kierowane do 

radnych oraz do Burmistrza, może niekoniecznie na sesji ale np. poprzez e-maila lub facebook-mesengera. 

Radny przychylił się do wcześniejszej wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka stwierdzając, że faktycznie 

nie jest powiedziane, że po wyjściu z ZGK gmina będzie płacić mniej za obsługę gospodarki odpadami ko-

munalnymi. Radny wspomniał, że nikt dotychczas tego nie oszacował ale warto się przyjrzeć takiemu roz-

wiązaniu. Radny dodał, że w związku z tym, że dotychczasowa umowa kończy się w tym roku to warto 

przekalkulować tego rodzaju wariant i przeprowadzić rozmowy w tym zakresie. Radny stwierdził, że jeżeli 

istnieje możliwość modyfikacji pojemników na odpady, która spowoduje mniejszą ich ilość oraz wpłynie na 

mniejsze koszty, to jak najbardziej należy je zastosować.  

Radny poinformował, że nie zamierza się odnosić do wypowiedzi radnego Krzysztofa Żelichowskiego w 

sprawie „odklejenia się od rzeczywistości”. Zdaniem radnego, złożony przez niego wniosek został sformu-

łowany w sposób w miarę czytelny i jasny. Radny nadmienił, że jeżeli jest inaczej, to postara się w przyszło-

ści pisać jaśniej. Radny zaznaczył, że podniesienie tematu ww. wniosku spowodowana zapytaniami miesz-

kańców w tej sprawie. Radny stwierdził, że z wypowiedzi radnych w tym temacie wynika, że za zawiesze-

niem umowy byłby radny Stanisław Wojtuń. Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz podjęłaby uchwałę „po ci-

chu”. Radny Stanisław Wełniak oraz radna Mariola Wegner stwierdzili, że nie jest to odpowiedni czas na 

rozwiązywanie takiej umowy. Radny zapytał pozostałych radnych, czy jeszcze ktoś ewentualnie chciałby się 
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odnieś do tego wniosku i przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie? Radny zaznaczył, że nie zależy mu 

na tym, aby coś na siłę wymuszać na radnych i dodał, że skoro radni nie wyrażają takiej woli to można tą 

sprawę pozostawić bez zmian.  

 

Radny Roman Głyżewski odniósł się do wniosku radnego Łukasza Piosika i poinformował, że również jest 

za zawieszeniem na tym etapie współpracy z Nieświeżem. W sprawie deklaracji pomocy dla uchodźców, 

radny podziękował wszystkim tym, którzy wyszli z tą inicjatywą, ponieważ jest to bardzo dobry pomysł, aby 

pomagać uchodźcom tu na miejscu. Radny nawiązując do wypowiedzi radnego Łukasza Piosika w tej spra-

wie stwierdził, że pomimo określenia stawki na poziomie 1/15 kwot diety nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

każdy kto ma taką wolę wpłacał więcej na ten cel. Radny dodał, że ważną kwestią jest utworzenie subkonta, 

aby ułatwić bezpośredni sposób wpłacania przez radnych tych kwot. Radny oznajmił, że również zamierza 

podpisać przedmiotową deklarację.  

Radny poinformował, że skarga na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Mia-

sta Złotowa została złożona do WSA i właśnie w tym sądzie będzie rozstrzygana. Radny stwierdził, że obec-

na sytuacja jest bardzo trudna. Do wyborów samorządowych zostało ok. 1,5 roku i w ocenie radnego ko-

niecznością jest utworzenie układu współpracy między organami gminy tzn. Burmistrzem a Radą Miejską. 

Radny zaznaczył, że komunikacja pomiędzy ww. organami nie może odbywać się za pośrednictwem pism. 

Radny zwrócił się z prośbą, aby na sesji powinny być obecni pracownicy merytoryczni Urzędu m.in. radca 

prawny, osoby które przygotowały poszczególne uchwały oraz przedstawiciel Burmistrza jeżeli nie jest on 

obecny. Radny zwrócił się z prośbą do Burmistrza, aby uczestniczył w sesjach Rady Miejskiej. Radny za-

znaczył, że w marcu br. Rada będzie musiała podjąć decyzje w sprawie budżetu na rok 2022 i WPF na lata 

2022-2026, ponieważ RIO wyznaczyło termin poprawienia i ich przyjęcia tych dokumentów. W związku z 

powyższym, radny zadał pytanie Przewodniczącemu, czy wpłynęła już jakaś informacja w sprawie terminu 

następnej sesji? Radny poinformował, że obowiązek do naniesienia poprawek w tych dokumentach leży po 

stronie Burmistrza.  

 

Radny Henryk Golla nawiązał do wniosku radnego Łukasza Piosika i poinformował, że na dzień dzisiejszy 

również popiera ewentualne zawieszenie umowy partnerskiej z Nieświeżem, ponieważ nie należy pogarszać 

sytuacji cyt. „można włożyć kij w mrowisko” i narobić tylko „większy bałagan”. 
 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz poinformowała, że również jest członkiem Zgromadzenia ZGK i na 

grudniowym posiedzeniu tego organu nie była obecna i nie głosowała za podwyżkami.  
 

Radny Krzysztof Żelichowski poinformował, że chciałby uzupełnić swój wcześniejszy wniosek dotyczący 

dodatków specjalnych w Urzędzie Miejskim. Radny dodał, że radni powinni jeszcze otrzymać informacje w 

jakich zarządach spółek miejskich zasiadają przedstawiciele miasta.  
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Przewodniczący zwrócił się do radnego Krzysztofa Żelichowskiego, aby złożył te zapytania formalnie na 

piśmie jako interpelacje.  
 

Radny Janusz Justyna odniósł się do wniosku radnego Łukasza Piosika i oznajmił, że jest za zawieszeniem 

umowy. Radny poinformował, że współpraca z Nieświeżem w ramach umowy partnerskiej odbywa się rów-

nież poziomie wymiany dzieci i młodzieży np. małych piłkarzy, którzy przyjeżdżają do Złotowa. Sytuacja 

międzynarodowa, która ma obecnie miejsce dotyczy dorosłych. Zdaniem radnego, może radykalnym posu-

nięciem byłoby przerwanie tej współpracy i „pokazanie światu na czym to wszystko stoi”, ale jak obecnie 

radny będzie popierał jej zawieszenie.  
 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że sprawa zawieszenia tej współpracy jest oczywista, ponieważ od ok. 

dwóch lat te kontakty były ograniczone przez pandemię. Zdaniem radnego, nie ma konieczności robienia z 

całej tej sprawy manifestacji, a jedynie należy ją przemilczeć. Radny stwierdził, że Burmistrz posiada taką 

kompetencję do podjęcia decyzji w tej sprawie, jednak Rada powinna ten temat „ominąć”. Radny odniósł się 

do kontroli RIO i uwag dotyczących wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza z tytułu prowadzenia dodatkowych 

czynności nadzoru nad robotami w ramach terenów zielonych. Zdaniem radnego, nie zostały dopełnione 

obowiązki tej funkcji, ponieważ wszystkie prace, które zostały przeprowadzone w poszczególnych rejonach 

miasta w zakresie tego projektu zostały przeprowadzone „źle”. Radny dodał, że inwestycja była bardzo kosz-

towna ok. 4 mln zł przez 3 lata realizacji a efektów tej pracy nie ma prawie żadnych. Natomiast opinia 

mieszkańców odnośnie dwóch rejonów: nad jeziorem Zaleskim i w Parku Miejskim są wręcz „tragicznie 

krytyczne”, podobnie jak teren przy jeziorze Burmistrzowskim. Radny poinformował, że jednym z punktów 

planu pracy Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Gospodarki Miejskiej w miesiącu marcu jest sprawa 

kształtowania się wynagrodzeń we wszystkich jednostkach podległych gminie. Radny dodał, że będzie to 

odpowiedni moment aby zapoznać się z tym tematem a ewentualne uwagi czy też wnioski, które wynikną z 

posiedzenia komisji zostaną przedstawione na sesji. Radny poinformował, że przygotuje pismo skierowane 

do Burmistrza aby przygotował szczegółową informację w powyższym zakresie.  

 

Radna Mariola Wegner poinformowała, że popiera zawieszenie współpracy w ramach umowy partnerskiej 

z Nieświeżem. Radna podkreśliła, że Polacy zamieszkujący na Białorusi zostali już raz pokrzywdzeni wcho-

dząc w granice Związku Radzieckiego i obecnie nie można powtórzyć tej sytuacji poprzez podjęcie decyzji o 

rozwiązaniu tej umowy.   

 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że Burmistrz nie przychodząc na sesje ma radnych „w nosie” 

jednak pracownicy Urzędu Miejskiego powinni być obecni na sesji, aby radni mieli możliwość z kimś po-

rozmawiać w sprawie materiałów sesyjnych. Radny dodał, że na sesji po raz kolejny nie ma radcy prawnego, 

Pani Skarbnik, Zastępcy Burmistrza oraz Pani Sekretarz. Radny zadał pytanie, po co w ogóle są te sesje, po 

co radni przychodzą na sesje? Zdaniem radnego, jeżeli komuś ta sytuacja odpowiada to w porządku, jednak 



Protokół Nr XL.2022 z nadzwyczajnej XL.2022 sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 1 marca 2022 r.  
 

20 

  

według niego jest to po prostu „zwykłe barbarzyństwo i nie mozna tak robić”. 
 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz poinformowała, że półtora tygodnia temu odbyło się bardzo ważne po-

siedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej z udzia-

łem Dyrektora szpitala oraz Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu. Podczas tego posiedzenia została 

przeprowadzona dyskusja o stanie opieki zdrowotnej m.in. dla miasta Złotowa. Radna poinformowała, że 

również nie było żadnego zainteresowania tym posiedzeniem ze strony przedstawicieli miasta. 
 

Radny Krzysztof Żelichowski wyraził nadzieję, że pracownicy Urzędu nie są „zniewoleni” i wiedzą co 

robią nie przychodząc na sesje. Radny nadmienił, że nie wyobraża sobie, że mogą być oni pod taką presją, że 

nie przychodzą na sesje, ponieważ ktoś im tego zabrania i dodał, że być może tak jest. Radny zaapelował do 

pracowników cyt. „zróbcie coś i nie bądźcie takimi poddanymi”.  
 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęło z magistratu pismo do Biura obsługi Rady Miejskiej dotyczące 

ogłoszenia naboru na stanowisko Skarbnika miasta Złotowa, w którym wystosowana została prośba o wska-

zanie jednej osoby ze składu Rady, która będzie uczestniczyć w pracach komisji konkursowej. Przewodni-

czący dodał, że pierwsze spotkanie tej komisji odbędzie się 2 marca br. o godz. 10:00. Przewodniczący 

zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur do udziału w pracach komisji konkursowej do niego bądź do 

Biura obsługi Rady Miejskiej. Przewodniczący poprosił również o złożenie deklaracji przez radną Mariolę 

Wegner i oświadczenia przez radną Agnieszkę Jęsiek-Barabasz wraz z podpisami radnych do Biura obsługi 

Rady Miejskiej.  

 

Punkt 5. Zamknięcie sesji 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 18.00 zakończył obrady XL sesji Rady Miejskiej 

w Złotowie.   
 

Oprac. 
 

Karolina Marek  
 

 

 

Sekretarz obrad  
 

 Henryk Golla 
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Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Jakub Pieniążkowski 

 

 

 

 

 


