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Protokół Nr XLI.2022

z XLI sesji Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 9 i 15 marca 2022 r.

W dniu  9 marca 2022 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady

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

podstawie zarządzenia nr 5.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 7 marca 2022 r. na

wniosek Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 3 marca 2022 r. W wyniku braku kworum obrady nadzwyczajnej

XLI sesji zostały przerwane. Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie zarządzeniem nr 6.2022 z dnia 10

marca 2022 r. wyznaczył termin wznowienia obrad nadzwyczajnej XLI sesji na dzień 15 marca 2022 r. na

godz. 16.00.  

Obrady  poprowadził  Przewodniczący  Rady  Miejskiej,  radny  Jakub  Pieniążkowski  (dalej

„Przewodniczący”). 

Punkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący  otworzył obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 9 marca 2022 r. o godz.

14.00.  Następnie powitał  radnych znajdujących się na sali  sesyjnej  oraz zaproszonych gości:  Burmistrza

Miasta Złotowa, Zastępcę Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Panią Sekretarz. 

Przewodniczący na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  iż  w  sesji  uczestniczy  5  radnych:  Roman

Głyżewski, Janusz Justyna, Jakub Pieniążkowski, Stanisław Wojtuń, Maciej Zając. W związku z powyższym

Przewodniczący  poinformował,  że  Rada  ze  względu brak  wymaganego kworum nie  może  obradować  i

podejmować  prawomocnych  uchwał.  Przewodniczący  ogłosił  przerwę  w  obradach  i  zawiesił  obrady

nadzwyczajnej XLI sesji Rady Miejskiej ustalając termin jej wznowienia na dzień 15 marca  2022 r. na

godz.16:00. Podstawą do ogłoszenia przerwy w obradach sesji i wyznaczenia nowego jej terminu był § 22

ust. 2 Statutu Gminy Miasto Złotów:

„2. W przypadku stwierdzenia braku kworum, przewodniczący przerywa sesję i wyznacza nowy termin.

Nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili salę obrad, wpisuje się do protokołu”. 

Radni nieobecni na obradach nadzwyczajnej XLI sesji w dniu 9 marca 2022 r., nieusprawiedliwieni przez

Przewodniczącego:  Aldona  Chamarczuk,  Henryk  Golla,  Agnieszka  Jęsiek-Barabasz,  Grzegorz  Kolera,

Krzysztof Koronkiewicz, Krzysztof Kulasek, Łukasz Piosik, Mariola Wegner, Stanisław Wełniak, Krzysztof

Żelichowski.

Obrady nadzwyczajnej  XLI sesji  Rady Miejskiej  w Złotowie zostały wznowione w dniu 15 marca

2022 r. o godz. 16.00.  

Przewodniczący wznowił obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 15 marca 2022 r. o godz.

16.00. Następnie powitał radnych znajdujących się na sali sesyjnej oraz zaproszonych gości. 
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Przewodniczący na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach uczestniczy 14 radnych, co

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

uchwały. Nieobecna na sesji była radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz. Po opuszczeniu obrad przez radnego

Grzegorza Kolerę o godz. 17.00, Rada Miejska obradowała w składzie 10 radnych.  

Punkt 2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad

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

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

Przewodniczący poinformował  o  złożeniu  przez  Burmistrza  Miasta  Złotowa  w  dniu  7  marca  2022  r.

wniosku w sprawie rozszerzenia porządku obrad nadzwyczajnej XLI sesji  Rady Miejskiej w Złotowie o

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. 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do przedmiotowego wniosku. 

Przewodniczący poddał  pod  głosowanie  ww.  wniosek.  W wyniku  przeprowadzonego  głosowania  radni

jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli przedmiotowy wniosek jako punkt 5 porządku obrad.  

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

określonego zarządzeniami nr 5.2022 i nr 6.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad nadzwyczajnej XLI sesji Rady Miejskiej wraz z

przyjętą  zmianą.  W wyniku przeprowadzonego głosowania  radni  jednogłośnie  14  głosami  „za”  przyjęli

rozszerzony porządek obrad nadzwyczajnej XLI sesji Rady Miejskiej.  

Porządek obrad nadzwyczajnej XLI sesji Rady Miejskiej w Złotowie:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-

2026.

5. 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.

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

Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Piły.
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7. Zamknięcie sesji.

Punkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie   wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok w

materiałach dot. nadzwyczajnej XLI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

Przewodniczący poinformował,  że  na  początku  marca  br.  wystosował  do  Burmistrza  pismo w sprawie

ustalenia  innego  terminu  sesji  nadzwyczajnej  niż  pierwotnie  wyznaczony  na  dzień  9  marca  br.

Przewodniczący  dodał,  że  w  ww.  piśmie  wskazał  na  konieczność  wyeliminowania  nieprawidłowości

zgłoszonych przez Kolegium RIO w Poznaniu w zakresie podjętych uchwał finansowych. Przewodniczący

zaznaczył,  że w projekcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

otrzymanej przez radnych zostały zaproponowane inne wydatki (w załączniku nr 2) niż te wskazane przez

RIO. Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Burmistrza o przedstawienie ww. propozycji wydatków.  

Burmistrz poinformował,  że złożył  wniosek o zwołanie  nadzwyczajnej  sesji  w celu dokonania  zmian i

doprowadzenia  do  zgodności  obu  dokumentów  tzn.  projektu  uchwały  budżetowej  i  WPF.  Burmistrz

zaznaczył,  że  w  uzasadnieniu  do  projektu  uchwały  zostały  wskazane  uwagi  RIO,  które  zostały

uwzględnione. Burmistrz podkreślił znaczenie upływu czasu od momentu przedstawienia projektów uchwały

budżetowej i WPF oraz konieczność prawidłowego funkcjonowania Urzędu i miasta m.in. w międzyczasie

została podpisana umowa na 16 mln zł z Funduszy Norweskich. Burmistrz poinformował, że w ramach tej

umowy miasto weszło w etap kolejny tego projektu tzn. przyjęcia środków z pomocy technicznej. Burmistrz

zaznaczył,  że  zadania  realizowane  w  ramach  tego  wsparcia  zostały  radnym  przedstawione.  Burmistrz

poinformował,  że  zadania  realizowane  w  ramach  pomocy  technicznego  będą  w  100%  finansowane  ze

środków norweskich w kwocie ponad 2,1 mln zł w okresie 2-letnim i zostaną przeznaczone na opracowanie

dokumentacji  technicznej.  Burmistrz  dodał,  że  część  z  tych  zadań  na  kwotę  ponad 800 tys.  zł  zostało

zawartych  w  zaproponowanych  zmianach  w  przedmiotowym  projekcie  uchwały.  Następnie  Burmistrz

przedstawił  te  zadania,  które  zostały  zaplanowane  do  realizacji  w  ramach  ww.  pomocy  technicznej.

Burmistrz poinformował, że jednym z tych zadań będzie opracowanie audytu natężenia ruchu na terenie

miasta i jego przepustowości m.in. w zakresie wyznaczenia nowych miejsc parkingowych. Audyt ten ma być

podstawą do budowania, sieciowania ścieżek rowerowych i do wytycznych do planowania w przyszłości

zadania  wieloletniego  polegającego  na  budowie  obwodnicy  miasta.  Burmistrz  podkreślił,  że  należy

dysponować analizami odnośnie obciążeń ruchu drogowego w poszczególnych częściach miasta, aby móc

wypracować pewne strategie rozwoju ruchu na jego terenie. Kolejnym zadaniem jest opracowanie studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Burmistrz poinformował, że zadanie

uaktualnienia dotychczas obowiązującego Studium zostało zawarte w budżecie jako finansowane ze środków

własnych jednak udało się koszt aktualizacji tego dokumentu ująć w ramach środków z pomocy technicznej i

tym samym to zadanie zostanie sfinansowane ze środków norweskich. Burmistrz dodał, że na ww. zadanie

zostało już przeprowadzone postepowanie przetargowe i został wyłoniony Wykonawca. Kolejnym zadaniem

3



Protokół Nr XLI.2022 z nadzwyczajnej XLI sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 9 marca 2022 r. i 15 marca 2022 r. 

przedstawionym  przez  Burmistrza  to  uzbrojenie  terenów  inwestycyjnych  przy  ul.  Jastrowskiej,

zlokalizowanych  naprzeciwko  Pałacu  Działyńskich.  Następnie  Burmistrz  przedstawił  zadanie  dot.  plaży

miejskiej. Burmistrz przypomniał, że został opracowany program funkcjonalno-użytkowym plaży. Burmistrz

poinformował, że na podstawie ww. programu zostanie opracowana dokumentacja techniczna do pozwolenia

na budowę. Kolejnym zadaniem jest zagospodarowanie terenu przy jeziorze Proboszczowskim. Burmistrz

poinformował,  że podczas prac nad Funduszami Norweskimi z inicjatywy mieszkańców powstał  projekt

przygotowania promenady dostosowanej do uprawiania dyscypliny race running. Burmistrz dodał, że ww.

projekt  został  przedyskutowany  z  Fundacją  „Złotowianka”.  Realizacja  tego  zadania  ma  uwzględniać

potrzeby tej fundacji, aby Złotów stał się silniejszym ośrodkiem rozwoju tej dyscypliny. Kolejnym zadaniem

jest „Biblioteka przyjazna bez barier”. Burmistrz wspomniał, że zadanie to było przedmiotem dyskusji z

radnymi w sprawie zmniejszenia udziału środków własnych w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach

Funduszy  Norweskich  i  ta  część  obejmuje  opracowanie  dokumentacji  technicznej  na  przygotowanie

dostępnej biblioteki.  Następne dwa zadania dot.  jednego tematu tj.  przygotowania kompleksu park Góra

Wilhelma  wraz  ze  strzelnicą  i  przygotowania  nowej  aranżacji  tej  przestrzeni  (dawnego  składowiska).

Burmistrz  poinformował,  że  zostały  oddzielnie  wyasygnowane  środki  na  badania  gruntowe  w  celu

sprawdzenia nośności tego terenu i przyjęcia rozwiązań zmierzających do przygotowania strefy rekreacyjnej.

Burmistrz  dodał,  że  do  Funduszy  Norweskich  zostały  wprowadzone  pomysły  mieszkańców  na

zlokalizowanie  na tym obszarze nowej  przestrzeni  do disc  golfa,  odtworzenie  punktu widokowego oraz

rozbudowy  istniejącej  strzelnicy.  Burmistrz  zaznaczył,  że  zaproponowane  zadanie  obejmuje  uzyskanie

pozwoleń na budowę na wykonanie ww. zadań. Następnym tematem podniesionym przez Burmistrza był

„przyjazny budynek komunalny”,  który  dot.  ul.  Partyzantów.  Burmistrz  wyjaśnił,  że  miasto  planuje  po

sąsiedzku przejąć część zlokalizowanego tam terenu i urządzić tam budynek komunalny oraz opracować

dokumentację  techniczną  dla  tego  projektu.  Następnym zadaniem jest  „mała  retencja  w Złotowie”  tzn.

wyznaczenie lokalizacji  dla gromadzenia wody deszczowej w mieście. Przy okazji  ww. zadania zostanie

zrealizowany projekt „miejskie parki kieszonkowe” jako projekt  wychodzący naprzeciw zmian klimatu i

tworzenia nowych, przyjaznych mieszkańcom stref zieleni. Burmistrz dodał, że ww. zadanie będzie polegało

opracowaniu  dokumentacji  obejmującej  aranżację  skwerów  i  terenów  zieleni  miejskiej.  Burmistrz

poinformował, że kolejnymi zadaniami będą: opracowanie strategii gospodarki wodą w mieście oraz kwestia

inwentaryzacji terenów zielonych w mieście m.in. w zakresie przeprowadzenia badań stanu drzewostanu w

związku z występującym ostatnio częstymi zmianami pogodowymi. Burmistrz dodał, że zostanie wykonana

kompleksowa analiza stanu zdrowotnego wszystkich drzew przy użyciu nowoczesnych technik satelitarnego

oceny stanu uzupełnionego inwentaryzacją terenową. Następnym zadaniem realizowanym w ramach pomocy

technicznej to inwentaryzacja stanu technicznego instalacji CO i instalacji do spalania różnego rodzaju paliw

w domach prywatnych. Burmistrz poinformował, że wszyscy do czerwca br. są zobligowani do wskazania

źródeł  ciepła w swoich domach.  Burmistrz dodał,  że  obowiązkiem miasta  jest  przygotowanie programu

gospodarki niskoemisyjnej. Burmistrz zaznaczył, że w ramach pomocy technicznej ww. program zostanie

opracowany jak i „program zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Ostatnim zadaniem

mającym zostać zrealizowanym w ramach pomocy technicznej to opracowanie „miejskiej strategii adaptacji
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do zmian klimatu”. Burmistrz poinformował, że sporządzenie ww. dokumentu jest obowiązkiem większych

miast  a  fakultatywnym  dla  mniejszych  ośrodków.  Burmistrz  dodał,  że  miasto  zamierza  zrealizować

powyższe zadanie zakładając perspektywicznie, że może się ono stać obligatoryjne również dla mniejszych

miast. Burmistrz poinformował, że koszt ww. zadań wynosi ponad 2,3 mln zł.  Burmistrz poinformował, że o

ww. zmiany pytał radny Krzysztof Koronkiewicz i otrzymał odpowiedź w powyższym zakresie. Burmistrz

dodał, że stan zaproponowanych zmian budżetowych uwzględnia właśnie ww. kwestie. 

Przewodniczący nawiązał do odpowiedzi udzielonej przez Panią Skarbnik na pytania radnego Krzysztofa

Koronkiewicza dot. zwiększenia o kwotę 330 tys. zł w dziale 700 kary i grzywny wypłacane na rzecz osób

prawnych  i  fizycznych  oraz  innych  jednostek  organizacyjnych  w  związku  z  przejęciem z  mocy  prawa

działek przy ul. Kresowiaków. Przewodniczący poprosił o przybliżenie ww. tematu. 

Pani  Skarbnik poinformowała,  że  z  materiałów  otrzymanych  od  pracownika  Urzędu  zajmującego  się

nieruchomościami  wynika,  że  zostały  przeprowadzone  negocjacje  z  mieszkańcami  ul.  Kresowiaków,  w

wyniku których wyceniono działki, które gmina planuje przejąć pod budowę drogi. Z wykazu wynika, że

dwoje właścicieli ww. działek to podmioty prowadzące działalność gospodarczą (paragraf 4600) a pozostali

właściciele to 8 osób fizycznych. Pani Skarbnik dodała, że po wynegocjowanych cenach w paragrafie 4590

ujęto kwotę potrzebną na dokonanie wypłat i odszkodowań. 

Pani  Skarbnik uzupełniła  poprzednią  wypowiedź  Burmistrza  odnośnie  zaproponowanych  zmian  w

budżecie,  które  obejmują  szerszy  zakres  niż  zmiany  określone  wymogami  przez  RIO.  Pani  Skarbnik

wyjaśniła, że zmiany musiały zostać rozszerzone z uwagi na upływ czasu, ponieważ sytuacja gminy przed

1,5 miesiącem była inna niż jest obecnie. Pani Skarbnik poinformowała, że od tego czasu gmina posiada już

sprawozdanie budżetowe za rok 2021 oraz sprawozdanie finansowe gminy, co zmienia diametralnie sytuację,

ponieważ obecnie można wskazać zupełnie inne źródła przychodu w przypadku finansowania planowanego

deficytu. Pani Skarbnik zaznaczyła, że jedna z ww. uwag RIO dot. właśnie źródła finansowania deficytu.

Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  przy  zmianie  uchwały  budżetowej  w  styczniu  ww.  sprawozdania

finansowe nie były jeszcze gotowe, jednak sądząc po rachunku bankowym i po wstępnych wyliczeniach

realizacji dochodów i podatków wiedzieliśmy, że nie skorzystamy w 2021 r. ze środków, które pozostały

jako nadwyżka na koniec roku 2020. Pani Skarbnik zaproponowała, aby zamiast wskazywania jak źródła

pokrycia  deficytu  kredytu,  pozostałe  środki  z  roku  2020,  które  nie  zostały  zaangażowane  w całości  w

finansowanie deficytu roku 2021 (w 2021 r. nie było deficytu budżetowego tylko nadwyżka) zapisać jako

środki na pokrycie deficytu roku 2022. Pani Skarbnik zaznaczyła, że część tej kwoty została przez RIO

zaakceptowana  m.in.  Urząd  wysłał  w  tej  sprawie  wyjaśnienia  do  RIO,  jednak  część  dot.  środków  w

wysokości  1,1  mln  zł  nie  została  przez  RIO  uznana.  W  związku  z  powyższą  uwagą  RIO  zostało

zaproponowane  źródło  finansowania  deficytu  określone  w  przedłożonych  zmianach  budżetowych.  Pani

Skarbnik  zaznaczyła,  że  zaproponowane  zmiany  obejmują  działalność  bieżącą  gminy  i  uwzględniają

konieczność  realizacji  zapisanych  wydatków  i  przyjmowania  do  budżetu  możliwych  dochodów.  Pani
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Skarbnik poinformowała, że wniosek radnego nie ma żadnego oparcia w przepisach prawa. Pani Skarbnik

wspomniała, że w zeszłym roku miała miejsce podobna sytuacja. Wówczas część radnych domagała się przy

wprowadzeniu pierwszych zmian w uchwale budżetowej, najpierw uwzględnienia poprawek zgłoszonych

przez RIO a następnie  wprowadzenia  zmian związanych z bieżącą działalnością  gminy wynikających z

aktualizacji  budżetu.  Pani  Skarbnik  dodała,  że  powyższe  zmiany  nie  zostały  zrealizowane  w  sposób

zaproponowany przez cześć radnych. Pani Skarbnik podkreśliła, że wówczas przyjęto zmiany w uchwale

budżetowej w ramach dochodów i wydatków korygujących błędy wskazane przez RIO i uwzględniające

bieżące  potrzeby,  co  zostało  przyjęte  i  przegłosowane  przez  Radę.  Pani  Skarbnik  nadmieniła,  że  taka

praktyka występuje również w innych samorządach tzn. uwzględnienie nakazów RIO oraz każdorazowo

przy uchwalaniu budżetu i jego zmianach zawsze następuje aktualizacja o bieżące potrzeby. Pani Skarbnik

stwierdziła, że nie wyobraża sobie dzielenia tych zmian, na korektę uwag RIO i następnie zmian bieżących.

Pani Skarbnik nadmieniła, że korekta na rok 2022 dot. kwestii przychodu tzn. zostało wskazane, że gmina

otrzymała środki w 2021 i w związku z tym nie mogły zostać wskazane jako dochód roku 2022, tylko jako

jego przychód. Pani Skarbnik dodała, że reszta uwag jeżeli chodzi o uchwałę budżetową można określić jako

„kosmetyczne”, które nie powodują większych zmian w budżecie. Pani Skarbnik zaznaczyła, że inna sprawa

jest z WPF, w tym przypadku również wskazano konieczność jej korekty. Pani Skarbnik poinformowała, że

projekt WPF przedłożony w styczniu br. był zgodny z propozycją zmiany uchwały budżetowej w tamtym

czasie. Obecnie projekt WPF należało również dostosować do zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

przedłożonych przez Burmistrza.   

         

Radny Krzysztof  Koronkiewicz przedstawił  swoje  pytania  i  uwagi  dot.  zmian  w budżecie  i  ostatniej

kontroli RIO, która zdaniem radnego pokazała, że środki publiczne cyt. „no nie do końca są one uzasadnione

dobrze wydawane”. Radny odniósł się do wniosków zgłoszonych przez RIO. Radny dodał, że zagadnieniem

tym ostatnio zainteresowała się lokalna prasa. Radny nadmienił, że kilka pytań złoży pisemnie, ponieważ,

jak stwierdził  radny,  Burmistrz  raczej  na  dzisiejszej  sesji  nie  odpowie na nie  i  radny woli  otrzymać te

odpowiedzi na piśmie. Radny zadał następujące pytania:

1) Z  jakich środków zostały wypłacone dodatki specjalne dla p. Małgorzaty Chołodowskiej? 

2) Dlaczego insp. ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego otrzymał za pełnione funkcje gminnego

koordynatora szczepień dodatek w wysokości 500 zł przez 8 miesięcy tzn. łącznie kwotę wraz z ZUS 4,8 tys.

zł skoro te wydaje się, że te zdania znajdują się w jego zakresie obowiązków? 

3) Dlaczego p. Chołodowska otrzymała dodatki specjalne za każdy projekt? Radny poinformował, że przez

te lata otrzymała ona 126.522 zł plus koszt ZUS 21.749 zł, co łącznie daje kwotę 148.271 zł.

3)  Dlaczego Pani  Skarbnik,  Zastępca Skarbnika,  podinsp.  ds.  rozliczania projektów, Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej, insp. ds. remontów, Sekretarz, insp. ds. gospodarki przestrzennej, insp. ds. kadr,

insp.  ds.  rozwoju,  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami,  podinsp.  ds.  promocji  otrzymali

dodatki  za  przygotowanie  Funduszy  Norweskich,  jakie  były  zadania  poszczególnych  osób  i  dlaczego

otrzymali dodatek, jeżeli  realizacja zadań w ramach Funduszy Norweskich jeszcze nie nastąpiła? Radny

poinformował, że tabeli otrzymanej przez radnych wynika, że ww. osoby w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31
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grudnia 2021 r. otrzymały łącznie 51 tys. zł plus koszty ZUS 10 tys. zł, co łącznie wynosi 61 tys. zł. 

4) Czy ww. dodatki są nadal wypłacane?

5) Czy opracowany „Program rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2025” nie mieści się w

zakresie  czynności  Kierownika  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Ekologii,  tylko  trzeba  płacić

dodatek specjalny w wysokości 6.690 zł plus 1.300 ZUS, łącznie 7.990 zł? 

6)  Jakie  dodatkowe  czynności  wykonywała  p.  Małgorzata  Chołodowska  przy  zadaniu  związanym  z

montażem paneli fotowoltaicznych w szkołach cyt. „mam nadzieję, że sama nie przykręcała”? 

7) Radny poinformował, że będzie realizowany program „Dostępna szkoła” i zapytał, czy już ktoś otrzymuje

dodatek specjalny a jeśli otrzymuje, to kto i w jakiej wysokości? 

8) Radny zadał pytanie, kto otrzymał wynagrodzenie ze środków projektów? Radny zwrócił się z prośbą o

przedstawienie dokumentów dot. podziału środków na tzw. obsługę projektu? 

Radny poinformował, że ww. pytania skierowane do Burmistrza złoży pisemnie do biura ds. obsługi Rady

Miejskiej. Radny stwierdził, że na ww. zadania łącznie zostało wydanych „lekką ręką” prawie 300 tys. zł.

Zdaniem  radnego,  środki  te  można  było  cyt.  „spożytkować  je  na  pewno  o  wiele  wiele  lepiej  i  dla

mieszkańców  a  nie  do  kieszeni”.  Radny  nadmienił  cyt.  „że  Pani  Burmistrz  no  to  całkowicie  jest  już

hiciorem”.            

Następnie  radny  Krzysztof  Koronkiewicz odniósł  się  do  propozycji  zmian  w  budżecie  i  odpowiedzi

opracowanych przez Panią Skarbnik na pytania radnego zawarte w złożonym przez niego piśmie. Radny

poinformował, że nie może się ze wszystkimi odpowiedziami zgodzić. Radny nawiązał do sprawy wykupu

działek przy ul. Kresowiaków i poinformował, że urzędy gmin raczej rzadko negocjują ceny nieruchomości i

wystawiają  tylko  ich  wycenę.  Natomiast  w  przypadku  braku  porozumienia  wdrażana  jest  uproszczona

procedura  wykupienia  i  zdaniem  radnego,  należało  to  postępowanie  zastosować  w  przypadku  ul.

Kresowiaków. W ocenie radnego, zwiększenie kwoty na wykup nieruchomości o prawie 400 tys. zł  jest

bardzo dużym wydatkiem, w szczególności że w grudniu 2021 r. ta kwota była zaplanowana na poziomie

100 tys. zł. Radny dodał, że ta pierwotnie zaplanowana kwota została powiększona w przeciągu 2 miesięcy o

kwoty 245 tys. zł i 192 tys. zł. Radny zadał pytanie, czy Urząd nie miał wcześniej informacji o wysokości

cen tych działek i czy wcześniej nie odbyły się rozmowy w tym zakresie? Radny stwierdził, że na pewno

takie  rozmowy  zostały  przeprowadzone.  Następnie  radny  poinformował,  że  praktycznie  nie  otrzymał

właściwie  odpowiedzi  na  zadane  przez  siebie  pytanie  dot.  działu  700  rozdziału  70005  paragraf  6060

zwiększenie kwoty o 65 tys. zł  w związku z zamiarem zakupu działki  nr  6/3 o pow. 1.901 m² przy ul.

Kwidzyniaków. Radny przypomniał,  że  jego pytanie  dot.  przeznaczenia  tej  działki  i  od kogo ta działka

zostanie zakupiona? Zdaniem radnego, jest kilka pozycji, w których pieniądze są „upychane po to, żeby

gdzieś coś upchnąć”. Radny przytoczył przykład parkometru. W ocenie radnego, w tym przypadku miasto

otrzyma zwrot z ubezpieczenia i należało wziąć te środki z rezerwy ogólnej a te 25 tys. zł spożytkować na

inne zadania niż wprowadzać je do budżetu. Radny zaznaczył, że nie będzie wymieniał wszystkich zadanych

przez siebie pytań i odpowiedzi na nie z uwagi na brak czasu. Radny stwierdził, że obecna sesja powinna być

związana z budżetem, który został przegłosowany na ostatniej sesji i dopasowaniem do niego WPF. Radny
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dodał,  że  jednak  w  zmianach  budżetowych  zostało  poczynionych  znowu  kilka  „wrzutek”  z  nowymi

inwestycjami i zwiększonymi wydatkami, z których część zdaniem radnego nie posiada uzasadnienia jak np.

ww. kary, odszkodowania i grzywny, jak również cmentarz i utrzymanie czystości. Radny poinformował, że

łączna kwota na ww.  zadania  wynosi  203.100 zł.  W ocenie  radnego,  środki  te  można było dużo lepiej

spożytkować  w  interesie  mieszkańców  niż  cyt.  „upychanie  tych  pieniążków  gdzie  później  nie  będą

wykorzystane  a  p.  Burmistrz  będzie  mógł  śmiało,  bez  naszej  wiedzy,  bez  naszej  decyzji  przesuwać  w

paragrafach”. Zdaniem radnego, przedmiotem obrad sesji powinien być budżet przegłosowany w styczniu i

ówczesny  projekt  WPF  uwzględniający  poprawkę  obejmująca  różnicę  w  tych  dwóch  dokumentach.

Natomiast w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z oszczędności jak np. z inwestycji  przy ul.

Zamkowej  powinna  odbyć  się  dyskusja  na  sesji  lub  posiedzeniu  komisji.  Radny  poinformował,  że  nie

zgłosuje za zaproponowanymi dodatkowymi zadaniami, ponieważ zdaniem radnego nie powinny się one

znaleźć w przedmiotowym projekcie uchwały. 

Pani Skarbnik stwierdziła, że radny Krzysztof Koronkiewicz chyba nie słuchał jej poprzedniej wypowiedzi.

Pani Skarbnik odnośnie wprowadzania zmian do budżetu zaznaczyła, że „nie da się dwa razy wejść do tej

samej  rzeki”.  Pani  Skarbnik poinformowała,  że  poprawki  RIO wymagały dokonania  pewnych zmian  w

uchwale  budżetowej,  co  zostało  zrealizowane.  Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  ww.  uwagi  dot.  w  jednym

punkcie dochodu, w drugim punkcie przychodu a ze względu na upływ czasu sprawozdania finansowe za

rok 2021 były już gotowe, więc tak naprawdę aby poprawić uwagi RIO musiała zaktualizować przychody i

już z tego względu nie można wprowadzić jednej poprawki, ponieważ należy uwzględnić bieżącą sytuację

gminy. 

Pani  Skarbnik poinformowała,  że  w  odpowiedziach  udzielonych  na  pytania  radnego  Krzysztofa

Koronkiewicza napisała, czego dot. wykup działki, który dot. jednego podmiotu i zapis ten znajduje się w

paragrafie  606.  Pani  Skarbnik  dodała,  że  nie  podała  nazwiska,  ponieważ  jest  to  kwestia  poufna.  Pani

Skarbnik zaznaczyła, że jeżeli radnemu zależy na tej sprawie, to może się udać do odpowiedniego referatu w

Urzędzie Miejskim i uzyskać tam odpowiednie informacje.  Pani  Skarbnik podkreśliła,  że Urząd nabywa

działki wyłącznie na realizację celów publicznych. Pani Skarbnik poinformowała, że w projekcie budżetu na

rok 2022 została zaproponowana kwota 100 tys. zł na wypłaty odszkodowań z tego względu, że po prostu

tylko na taką kwotę starczyło środków, aby zapisać w takiej kwocie wydatki bieżące. Pani Skarbnik dodała,

że negocjacje w sprawie nabycia przedmiotowych działek toczyły się  od dłuższego czasu i  wniosek do

budżetu  z  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Ekologii  opiewał  na  400  tys.  zł.  Pani  Skarbnik

wyjaśniła,  że  ze  względu  na  konieczność  zbilansowania  wydatków  bieżących  do  poziomu  dochodów

realnych, które na ten moment można było określić jako realne w 2022 r. nie dało się całej kwoty 400 tys. zł

zapisać. W związku z powyższym uzgodniono, że jak zostaną wynegocjowane ceny za te działki i dojdzie do

wypłaty  odszkodowań  to  zostanie  dokonana  odpowiednia  zmiana  w  budżecie,  co  niniejszym  zostało

zaproponowane w projekcie uchwały odnośnie zmian budżetowych. Pani Skarbnik wyraziła niezrozumienie

dla insynuacji wysuniętych przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza odnośnie tych środków cyt. „że to się

8



Protokół Nr XLI.2022 z nadzwyczajnej XLI sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 9 marca 2022 r. i 15 marca 2022 r. 

gdzieś tam zmieni, zabierze”. Pani Skarbnik zaznaczyła, że jeżeli radni mają tego rodzaju podejrzenia, to

wszystkie zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie są publikowane na BIP i w załącznikach nr

2, nr 3 i nr 5 są zawarte wszystkie zmiany w budżecie. 

Następnie  Pani Skarbnik odniosła się do podniesionej w wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza

kwestii dot. dodatków Pani Skarbnik stwierdziła, że radny myli dwie sprawy, ponieważ jedna z nich dot.

protokołu RIO z kontroli a druga dot. pisma radnego Krzysztofa Żelichowskiego i udzielonych na to pismo

odpowiedzi.  Pani Skarbnik poinformowała, że uwaga zawarta w protokole RIO dot.  wypłaty dodatku za

dodatkową  pracę  dla  Zastępcy  Burmistrza.  Pani  Skarbnik  zaznaczyła,  że  ww.  uwaga  nie  zawiera

stwierdzenia, że został on wypłacony niezgodnie z prawem. Pani Skarbnik zaznaczyła, że nie zostały w tym

przypadku złamane przepisy prawa, ponieważ dodatek został wypłacony za pracę dodatkową, poza czasem

pracy  oraz  był  wypłacany  okresowo.  Pani  Skarbnik  dodała,  że  dodatek  był  przyznawany  na  okresy

półroczne. Pani Skarbnik poinformowała, że jedyną rzeczą, która została zakwestionowana to, że pomiędzy

jednym a drugim dodatkiem nie  było przerwy.  Pani  Skarbnik przyznała,  że  jest  to  kwestia  dyskusyjna,

ponieważ przepisy prawa stanowią, że dodatek ten powinien posiadać charakter okresowy za dodatkowe

czynności. Natomiast samo pojęcie „okresowości” nie jest zdefiniowane. Pani Skarbnik poinformowała, że z

rozmów  z  osobami  przeprowadzającymi  kontrolę  RIO  zwyczajowo  przyjmuje  się,  że  jeżeli  okres

przyznawania dodatku wynosi pół roku i pomiędzy jednym a drugim jest miesięczna przerwa tego się nie

kwestionuje. Natomiast w przypadku dodatków dla Zastępcy Burmistrza tej przerwy miesięcznej nie było.

Pani Skarbnik odniosła się do przytoczonej przez radnego listy osób, które otrzymały dodatki. Pani Skarbnik

poinformowała, że rzeczywiście w większości zostały sfinansowane z Funduszy Norweskich. Pani Skarbnik

przypomniała, że wydatki kwalifikowalne w tym projekcie były już od lipca 2021 r., ponieważ projekt został

częściowo  przyjęty,  umowa  o  dofinansowanie  nie  została  jeszcze  podpisana,  natomiast  wydatki  były

zapisane w budżecie i w znacznej mierze zostały one sfinansowane właśnie ze środków zewnętrznych. Pani

Skarbnik wyjaśniła, że wydatek kwestionowany przez radnego dot. pracownika na stanowisku zarządzania

kryzysowego, jest też dodatkiem finansowanym ze środków zewnętrznych.  

Radny Krzysztof Koronkiewicz przerwał wypowiedź Pani Skarbnik i zwrócił się do Przewodniczącego, że

zadał te pytania Burmistrzowi a odpowiada na nie pracownik, do którego te pytania nie zostały skierowane.

Przewodniczący zwrócił się do Pani Skarbnik o kontynuację wypowiedzi i ewentualnie późniejsze zabranie

głosu przez Burmistrza.   

Pani Skarbnik kontynuując poinformowała, ze ww. dodatek jest wypłacany ze środków otrzymanych przez

gminę na działalność „covidową” przeznaczonych m.in. na organizację punktu szczepień i dowozów osób do

tego punktu. Pani Skarbnik dodała, że ww. dodatek został w całości sfinansowany ze środków zewnętrznych.

Pani Skarbnik poinformowała, że jedna z uwag RIO dot. nie wpisania do budżetu dochodów z tytułu ww.

środków zewnętrznych. Pani Skarbnik wyjaśniła, że te środki nie zostały zapisane jako dochody, ponieważ
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działa to na zasadzie refundacji. Pani Skarbnik poinformowała, że zapisane były od początku roku wydatki

związane z organizacją punktu szczepień i aby uczynić zadość powyższej uwadze została wpisana kwota 1

tys. zł jako planowane dochody z tego tytułu. Pani Skarbnik ponownie zaznaczyła, że wydatek ten jest w

100% dofinansowany ze środków budżetu państwa. 

Radny  Stanisław  Wełniak stwierdził,  że  na  kanwie  wypowiedzi  Pani  Skarbnik  przypomina  mu  się

wypowiedź byłej pani premier cyt. „nam te pieniądze się po prostu należały”.  Zdaniem radnego, Rada na

dzisiejszej  sesji  powinna  się  zająć  tylko  tymi  kwestiami,  które  podniosła  RIO w stosunku do  uchwały

budżetowej.  Radny  nadmienił,  że  RIO  powinna  odnieść  się  do  tych  nieprawidłowości  już  na  etapie

opiniowania projektu budżetu. Radny dodał,  że podniesione przez RIO nieprawidłowości  mają charakter

formalny  ale  mają  istotne  znaczenie  mogące  skutkować  unieważnieniem  uchwały  budżetowej.  Radny

ponownie  stwierdził,  że  Rada  na  dzisiejszej  sesji  powinna  zająć  się  tylko  zagadnieniem  ww.

nieprawidłowości.  Zdaniem  radnego,  dodatkowe  propozycje  zmian  budżetowych  przedłożone  przez

Burmistrza  mają  bardzo szeroki  zakres.  Radny dodał,  że  o  niektórych z  tych  propozycji  słyszy  po  raz

pierwszy i ich przyjęcie wymaga dyskusji i dłuższej refleksji a nie żeby odbyło się to na sesji zwoływanej ad

hoc. Radny stwierdził, że taki sposób przyjmowania tych zmian jest „wygodny” dla strony urzedowej a nie

dla  radnych.  W ocenie  radnego,  tak istotne  zmiany powinny być realizowane  w zupełnie  innym trybie

wskazanym w piśmie skierowanym do Burmistrza przez Przewodniczącego w imieniu części radnych po

otrzymaniu uchwały RIO. W przedmiotowym piśmie z dnia 28 lutego 2022 r. Przewodniczący zasugerował

aby na podstawie uchwały RIO zwołać sesję zaplanowaną w marcu br. we wcześniejszym terminie w celu

rozpatrzenia  nieprawidłowości  wskazanych  przez  RIO  i  tym  samym  ustrzec  się  przed  stwierdzeniem

nieważności  budżetu  i  dostosować  do  tego  budżetu  uchwałę  w  sprawie  WPF.  Radny  stwierdził,  że  w

powyższym zakresie wraca cały spór związany z projektem WPF na lata 2022-2026 tzn. że projekt ten jest

niekompatybilny z  budżetem,  ponieważ część zadań zawartych w projekcie  WPF nie  miała  pokrycia  w

budżecie i  odwrotnie. Radny zaznaczył,  że ww. problem nadal istnieje. Radny poinformował, że projekt

WPF będący przedmiotem niniejszej sesji został dopasowany do budżetu na rok 2022 uchwalonego przez

Radę w styczniu oraz przedłożonych przez Burmistrza dodatkowych zmian budżetowych. Zdaniem radnego,

ww.  postepowanie  nie  jest  fair,  ponieważ nadal  stawia radnych przed alternatywą zagłosowania  za  tym

projektem  albo  jego  odrzuceniem,  czego  skutkiem  będzie  nadal  obowiązywanie  nieprawidłowości

stwierdzonych  przez  RIO.  Radny  przypomniał,  uchwała  RIO  dot.  uwag  zgłoszonych  do  uchwalonego

budżetu została skierowana do Rady Miejskiej cyt. „Pan Burmistrz nie omieszkał wykorzystać to publicznie

obsmarowując  nas,  że  to  przecież  Rada  zły  budżet  uchwaliła  z  tymi  nieprawidłowościami  i  nie  może

realizować tego budżetu m.in. nie może podpisywać umów z organizacjami pozarządowymi, co w moim

przekonaniu jest bierutnym, no nieprawdą i po prostu nie ma takiej możliwości, takiej sytuacji aby te uwagi,

które Izba tutaj zgłosiła albo nawet, bo to nie są nawet, nie ma zastrzeżenia, że ta uchwała o budżecie na ten

rok nie jest ważna. A już na pewno nie można wykorzystywać to w ten sposób, żeby straszyć organizacje

pozarządowe, że nie dostaną pieniędzy, bo Rada nie uchwaliła budżetu”. Radny zaznaczył, że do ww. kwestii

radni się odnieśli, ponieważ zdaniem radnego jest to postępowanie nie fair ze strony Burmistrza i takim
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działaniem posądza się radnych o to, że hamują inicjatywę Burmistrza i nie pozwalają realizować zadań, do

których realizacji  gmina jest  zobowiązana.  Radny przypomniał,  że Rada uchwaliła budżet  w wersji  i  w

projekcie przedstawionym przez Burmistrza, Rada nie wniosła żadnych poprawek do budżetu, a wszystko,

co zostało przedstawione w międzyczasie od dnia 15 listopada 2021 r. do końca stycznia br. miało formę

autopoprawek do budżetu. Radny stwierdził, że wynika z tego wniosek, że uwagi RIO są wynikiem braku

właściwej  interpretacji  przepisów  w  zakresie  przygotowania  projektu  budżetu  i  całej  debaty  nad  jego

kształtem  do  momentu  jego  uchwalenia  w  styczniu  br.  ze  strony  Burmistrza.  Radny  dodał,  że  uwagi

zgłoszone przez RIO znajdują się poza Radą. Radny zadał pytanie, o wiedzę radnych w zakresie właściwego

zaplanowania  wydatków  z  niewykorzystanych  środków  funduszu  alkoholowego,  które  nieprawidłowo

zostały przyjęte do planu dochodów? Radny stwierdził,  że uważa, że Rada w swojej funkcji  uchwalenia

uchwały budżetowej musi się tym zająć ale przygotowanie odpowiedniego projektu zmian w zakresie uwag

RIO należy tylko do kompetencji Burmistrza. Radny poinformował, że nie zgłosuje za zaproponowanymi

zmianami w budżecie oraz w WPF, ponieważ zdaniem radnego najpierw należy zająć się uwagami RIO a

później ze spokojem i z namysłem rozważyć propozycje zmian dot. dodatkowych zadań mających zostać

przyjętych do budżetu. 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że zostały opublikowane sprawozdania finansowe za rok 2021

(tzw. Rb) i zwrócił uwagę, że wynik budżetu to ponad 11 mln zł na plusie. Radny stwierdził, że jeżeli wziąć

pod uwagę takie czynniki jak inflacja i zawirowania na rynku walutowym, to można powiedzieć, że miasto

rocznie  traci  ok.  10-15% tej  kwoty.  Radny dodał,  że  zwracał  wcześniej  na  to  uwagę,  że  taka  sytuacja

występuje  w budżecie  przynajmniej  od  początku  obecnej  kadencji.  W ocenie  radnego,  działanie  to  jest

nieprawidłowe, ponieważ należy wziąć pod uwagę realność środków tzn. coraz mniej zadań za te środki

można wykonać, czyli koszty, na które te środki są przeznaczane m.in. koszty związane z budownictwem

czy zakupem usług rosną wręcz lawinowo. Radny dodał, że to co można było wykonać za 100 zł 2-3 lata

temu, obecnie kosztuje ok. 150 zł. W związku z powyższym zdaniem radnego, należy się zastanowić nad

dodatkowymi  zadaniami  zaproponowanymi  przez  Burmistrza  w  zmianach  budżetowych.  Jednocześnie

Burmistrz  powinien  przedstawić  racjonalne  propozycje  zagospodarowania  wolnych  środków,  ponieważ

niektóre zadania muszą być przez gminę realizowane. Radny przedstawił wniosek, aby na dzisiejszej sesji

tylko i wyłącznie załatwić kwestie związane z budżetem i uwagami RIO. Radny dodał, że jeżeli zostałaby

przez  Burmistrza  przedstawiona  propozycja  obejmująca  dodatkowe  zmiany  oraz  wykorzystania  ww.

środków z nadwyżki budżetowej, to można się zastanowić nad ich przyjęciem po przeprowadzeniu dyskusji

na następnej sesji. 

Pani  Skarbnik poinformowała,  że  WPF obowiązuje  od  roku  2011.  Pani  Skarbnik  zadała  pytanie,  czy

kiedykolwiek  było  tak,  że  w  przypadku  wystąpienia  niezgodności  uchwały  budżetowej  z  WPF czy  na

odwrót, to czy najpierw były uwzględniane wyłącznie uwagi RIO nie poprawiając czegokolwiek, a dopiero

później podejmowano działania w kierunku wprowadzenia zmian bieżących? Pani Skarbnik odpowiadając

na powyższe pytanie zaznaczyła, że od kiedy jest Skarbnikiem tj. w okresie ostatnich 10 lat, nigdy nie było
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takiej sytuacji, aby najpierw były uwzględniane uwagi RIO a później dopiero przyjmowane były bieżące

zmiany.  Pani  Skarbnik poinformowała,  że o zadaniach proponowanych do realizacji  w zakresie pomocy

technicznej w ramach Funduszy Norweskich radni wiedzieli właściwie od początku. Pani Skarbnik dodała,

że w momencie otrzymania informacji o zmniejszeniu poziomu dofinansowania w zakresie tego projektu,

zapowiedziana została rekompensata, która dla Gminy Miasto Złotów miała wynosić ok. 2-2,5 mln zł  z

przeznaczeniem  na  wykonanie  dokumentacji.  Pani  Skarbnik  ponownie  zaznaczyła,  że  wykaz  zadań

zaplanowanych  do  realizacji  w  ramach  pomocy  technicznej  przedstawiony  przez  Burmistrza  w  jego

wcześniejszej wypowiedzi znany był wszystkim którzy znać go chcieli. Pani Skarbnik dodała, że informacje

w powyższym zakresie były już prezentowane na sesji. Chodzi o działania miękkie w rozumieniu projektu,

których część stanowi zadania bieżący a część zadania majątkowe w rozumieniu budżetu. Pani Skarbnik

podkreśliła znaczenie czasu w realizacji powyższych zadań, które mają zostać wykonane do końca roku,

ewentualnie do końca I kw. roku 2023. Pani Skarbnik wyraziła obawę, że podczas dyskusji nad przyjęciem

tych zadań do budżetu część radnych może zadecydować, że nie warto tych zadań realizować. Pani Skarbnik

przypomniała, że aktualnie w budżecie zostało zapisanych 9,5 mln zł z Funduszy Norweskich po stronie

dochodów,  z  pomocy technicznej  zapisano prawie 894 tys.  zł,  została  podpisana umowa na współpracę

bilateralną, czyli  na wymianę z Norwegami na kwotę 12,5 tys. zł,  na rozpoczęty projekt w ub. roku pn.

„Dostępna szkoła” zapisano w budżecie kwotę 776 tys. zł, w ramach realizacji projektu „Cyfrowa gmina”

zapisano  kwotę  553.100  zł.  Natomiast  w  przychodach  na  realizacje  projektu  „Laboratoria  przyszłości”

zapisano kwotę 436.900 zł a na II etap projektu „Dostępna szkoła” przeznaczono kwotę 506.440 zł. Łącznie

w  budżecie  zapisano  kwotę  na  realizację  ww.  zadań  w  wysokości  ponad  12  mln  zł.  Pani  Skarbnik

podkreśliła, że realizacja tych zadań została ściśle określona w krótkim czasie. Pani Skarbnik dodała, że

termin dot. realizacji Funduszy Norweskich jest niezmienny. Pani Skarbnik zadała pytanie, czy jest się nad

czymś zastanawiać? Pani Skarbnik poinformowała, że radni otrzymali materiały w dniu 3 marca br., czyli

radni  mieli  2  tygodnie  na  zadawanie  pytań.  Pytania  zadał  radny  Krzysztof  Koronkiewicz  i  uzyskał

odpowiedzi  jeszcze  tego  samego  dnia,  ponieważ  Urzędowi  zależy  na  czasie  i  na  budżecie,  w  tym na

pozyskaniu środków zewnętrznych, ich realizacji  i ich rozliczenia. Pani Skarbnik zwróciła się do dwójki

radnych będących kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych i  zadała pytanie,  czy byliby w

sytuacji  komfortowej,  jeżeli  planowaliby  oni  realizację  jakiś  zamierzeń  inwestycyjnych i  akurat  budżet

powiatu zwlekałby ponad pół roku z decyzją odnośnie przekazania środków finansowych? Pani Skarbnik

zaznaczyła, że budżet miasta  obejmuje 11 jednostek organizacyjnych i 3 instytucji kultury, które czekają na

możliwość pełnej realizacji zaplanowanych na rok 2022 zadań. Pani Skarbnik poinformowała, że uwagi RIO

zostały  w  zaproponowanych  zmianach  budżetowych  uwzględnione.  Pani  Skarbnik  dodała,  że  zmiany

dokonane w budżecie styczniu br.  przez Burmistrza były wynikiem kilku spotkań i  rozmów z radnymi,

Burmistrz  wprowadził  te  zadania na podstawie wspólnych uzgodnień.  Wszystkie zadania  roczne zostały

wpisane do uchwały budżetowej już w styczniu br. ale na skutek ww. uzgodnień. Pani Skarbnik zaznaczyła,

że  zaproponowane  zmiany  obejmują  uwagi  RIO,  bieżącą  sytuację  dot.  „ustawienia”  budżetu  i  została

zapewniona zgodność z nowym projektem WPF.               
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Radny Roman Głyżewski poinformował, że w dniu dzisiejszym minęły 4 miesiące od złożenia do RIO

projektu budżetu na rok 2022. Radny stwierdził, że obecna sytuacja jest efektem narastającego od wielu lat

konfliktu  Rady  z  Burmistrzem  wynikającego  z  braku  zaufania  z  jednej  i  drugiej  strony.  Radny

poinformował,  że  na  wydatki  majątkowe  przeznaczono  kwotę  prawie  25  mln  zł  plus  600  tys.  zł

wynikających  z  przedłożonych  przez  Burmistrza  zmian  w  uchwale  budżetowej.  Radny  zaznaczył,  że

uchwała RIO z dnia 23 lutego 2022 r. obliguje do przyjęcia tych zmian do dnia 22 marca 2022 r. Radny

zwrócił  uwagę,  że  po upływie ww.  terminu budżet  zostanie  ustalony przez RIO a nie  samorząd,  czego

jeszcze w historii  miasta nie było.  Radny stwierdził,  że lepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie

merytorycznej dyskusji nad dodatkowymi zmianami zaproponowanymi przez Burmistrza na posiedzeniach

komisji  stałych  ale  należy  wziąć  pod  uwagę  sytuację  pomiędzy  Radą  a  Burmistrzem.  Radny  wyraził

zadowolenie  z  obecności  na  sesji  radnych  i  kierownictwa  Urzędu.  Radny  wyraził  pewne  wątpliwości

odnośnie  zmian  budżetowych  jednak  dodał,  że  zmiany  muszą  uwzględniać  bieżącą  sytuację  finansową

gminy. Radny stwierdził, że wydatki w ramach wsparcia technicznego Funduszy Norweskich były wcześniej

radnym znane i w tym zakresie nie powinno być żadnych zastrzeżeń. Radny podkreślił znaczenie budżetu,

miasta i mieszkańców w tej całej sytuacji. Zdaniem radnego, budżet musi zostać uchwalony przez Radę

Miejską, musi być „nasz” i tym samym nie należy odwlekać całej tej sprawy. Radny zwrócił się do radnych z

prośbą o przyjęcie na dzisiejszej sesji tych zmian i poprawek do budżetu oraz przyjęcie projektu WPF. 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie Pani Skarbnik, czy może zagwarantować, że na sesji marcowej

nie będzie żadnych zmian w budżecie? 

W odpowiedzi Pani Skarbnik stwierdziła, że może zagwarantować, że na pewno będą zmiany w budżecie.

Pani Skarbnik poinformowała, że budżet jest zmieniany w ciągu roku ok. 20 razy, z czego przynajmniej 10

razy w drodze uchwały, natomiast ok. 12 i więcej razy w formie zarządzenia Burmistrza. Pani Skarbnik

ponownie poinformowała, że na sesji marcowej będą wprowadzane zmiany do budżetu.  

Radny Krzysztof Żelichowski zapytał, czy dodatkowe zmiany zaproponowane w przedmiotowym projekcie

uchwały nie mogłyby zostać wprowadzone do budżetu na sesji zwyczajnej w marcu br. wraz z nowymi,

bieżącymi  zmianami,  natomiast  na  dzisiejszej  sesji  zostałyby  rozpatrzone  uwagi  RIO  do  budżetu  i

dopasowanie do tego WPF? Zdaniem radnego, dodatkowe propozycje zmian w budżecie powinny zostać

przeniesione na zwyczajną sesję marcową a obecnie należy zająć projektem budżetu i WPF ze stycznia br.

wraz z uwagami nakazanymi przez RIO.

Pani  Skarbnik zapytała  radnego  Krzysztofa  Żelichowskiego,  jako  pełniącego  w  poprzedniej  kadencji

funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej, czy kiedykolwiek w przypadku uwag RIO najpierw na sesji były

poprawiane nieprawidłowości zgłoszone przez RIO a na następnej sesji rozpatrywane były bieżące zmiany w

budżecie? Pani  Skarbnik zwróciła się do części radnych, którzy pełnili  mandant radnego w poprzednich

kadencjach z tym samym pytaniem i podkreśliła, że nigdy nie było takiej praktyki. W ocenie Pani Skarbnik,
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zastosowanie rozwiązania polegającego na podzieleniu wprowadzenia uwag RIO i zmian w budżecie jest po

prostu „przewlekaniem”. 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że jest to przewlekanie przez stronę urzędową. 

Pani Skarbnik nie zgodziła się z powyższym stwierdzeniem radnego. Pani Skarbnik zaznaczyła, że stara się

„ustawić”  budżet  tak,  aby  Urząd  mógł  w  miarę  możliwości  realizować  zapisane  w  nim zadania.  Pani

Skarbnik podkreśliła znaczenie czasu w zakresie realizacji zadań, nieprzekraczalne terminy i zaznaczyła, że

każda  zwłoka  działa  na  niekorzyść  miasta.  Pani  Skarbnik  dodała,  że  decyzja  w  tej  sprawie  należy  do

radnych.  Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  na  podstawie  wniosków  Burmistrza  opracowała  zmiany  w

budżecie i projekt WPF, tak aby obydwa dokumenty były zgodne. 

Radny Krzysztof Żelichowski poprosił Panią Skarbnik o podanie liczby dodatkowych zmian w budżecie,

poza uwagami RIO, zaproponowanych w przedmiotowym projekcie uchwały. Radny zapytał, czy jest to ten

sam budżet ze stycznia br. czy jest to inny projekt budżetu?

Pani  Skarbnik poinformowała,  że  aktualnie  obowiązuje  stan  uchwalony  przez  Radę  w  styczniu  br.

Natomiast  obecne  zmiany  uwzględniają  uwagi  stwierdzone  przez  RIO  i  te  wynikające  z  bieżącego

funkcjonowania  gminy.  Pani  Skarbnik  w  odpowiedzi  na  pytanie  radnego  Krzysztofa  Żelichowskiego

podkreśliła, że nie mówiła, że nie ma żadnych zmian.   

Radny Henryk Golla stwierdził, że odwlekając ten temat do sesji zwyczajnej w marcu tylko przesuniemy

go w czasie. Radny zaznaczył, że ta walka nie przynosi niczego dobrego. Radny poinformował, że zagłosuje

za zmianami w budżecie zaproponowanymi przez Burmistrza, jak i za projektem WPF.      

Radny Stanisław Wojtuń zgodził się z wypowiedziami radnych Romana Głyżewskiego i Henryka Golli.

Radny stwierdził, że również nie widzi powodów do przeciągania głosowania w czasie o kolejne 2 tygodnie.

Radny  poprosił  aby  pozwolić  w  końcu  pracownikom  i  Burmistrzowi  w  pełni  na  realizację  zadań  i

wykorzystanie pozyskanych środków zewnętrznych. Zdaniem radnego, te 2 tygodnie przy straconych już 3

miesiącach to naprawdę bardzo wiele. Radny wyraził nadzieję, że rozsądek jednak weźmie górę i że radni

zagłosują za zmianami w budżecie i za WPF.      

Radny Maciej  Zając pozytywnie  ocenił  wypowiedzi  radnych  Romana  Głyżewskiego,  Henryka  Golli  i

Stanisława Wojtunia. Radny poinformował, że w k.p.a. znajduje się takie pojęcie jak „pieniactwo”. Radny

dodał,  że  jeżeli  „pieniactwo”  jest  nagminne,  to  wszystkie  wnioski  związane  z  tym  pojęciem  są

nierozpatrywane. Zdaniem radnego, ta sytuacja stanowi książkowy przykład „pieniactwa”, którego celem

jest destabilizacja pracy Urzędu. 
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Radny Łukasz Piosik zgodził się również z wypowiedziami radnych Romana Głyżewskiego, Henryka Golli

i  Macieja  Zająca.  Radny  podkreślił  przewlekłość  całego  procesu  uchwalania  budżetu  i  WPF.  Zdaniem

radnego, głosowanie ewidentnie pokaże cyt. „o co w tym wszystkim chodzi”. Radny dodał, że jest to kolejny

rok opóźniania pracy i rozwoju naszego miasta. 

Radny Krzysztof  Koronkiewicz zapytał  radnego  Romana  Głyżewskiego,  czy  jego  zdaniem lepiej  jest

przyjąć „byle jaki” budżet aby tylko był? W ocenie radnego, środki przeznaczone na zaproponowane przez

Burmistrza  „wkładki”  można  lepiej  spożytkować  i  zaoszczędzić  w interesie  mieszkańców na  realizację

oczekiwanych przez nich inwestycji niż na „nagrody i jakieś premie”. Radny odniósł się do wypowiedzi

radnego Macieja Zająca cyt. „ten jego przykład pieniactwa, ja nie wiem, czy to jest wzięte do siebie, czy jest

to przykład z taty, bo też tata tam w Tarnówce widać jak działała. Więc nie wiem z czyjego przykładu to

brał”.  

Radny  Roman  Głyżewski stwierdził,  że  w  budżecie  na  poziomie  104  mln  zł  można  analizować

racjonalność i sposób wydatkowania zapisanych w nim środków. Radny zwrócił uwagę, że obecnie nie ma

czasu  na  takie  działania.  Zdaniem  radnego,  środki  zapisane  w  innych  paragrafach  dot.  płac  są  innym

tematem. Radny zaznaczył, że zaproponowane wydatki są przygotowane w sposób poprawny. Radny zgodził

się co do uwag dot. tych wydatków ale podkreślił,  że dzisiaj już nie ma czasu na wprowadzanie zmian,

ponieważ już miasto straciło 3 miesiące. 

Radny Henryk Golla zapytał o termin planowej sesji zwyczajnej w marcu. Radny stwierdził, że jeżeli już

widomo, że odbędzie się ona w dniu 30 marca 2022 r. to Urząd posiada już część materiałów sesyjnych.

Radny stwierdził, że jeżeli zmiany w budżecie mające zostać zaproponowane na ww. sesji są drobne, to w

jego opinii nie ma sensu zwoływać ww. sesji zwyczajnej a po prostu zgłosić je dzisiaj i zakończyć miesiąc

marzec na dzisiejszej sesji. 

Burmistrz stwierdził,  że  sesja  jest  miejscem  pracy  Rady.  Burmistrz  odniósł  się  do  nieobecności

kierownictwa Urzędu podczas ostatnich sesji i podkreślił, że bardzo zależy mu na czasie i wykonaniu swojej

pracy.  Burmistrz  zwrócił  się  do  radnych cyt.  „a  tutaj  od  15 listopada  mówimy o tym samym.  Dlatego

przyjmijcie proszę tę zasadę, że jesteśmy dla was pod konkretne pytania a nie pod takie gry i zabawy i

manipulacje,  bo na to naprawdę nikt  w tej  chwili  nie ma siły ani  energii”.  Burmistrz zaznaczył,  że ma

poczucie zagrożenia w punkcie w jakim znajduje się miasto. Burmistrz nawiązał do spraw związanych z

przyjmowaniem Ukraińców w związku z tocząca się wojną i problemami związanymi z tym procesem m.in.

ich rejestracją, znalezieniem dla nich miejsca i pracy. Burmistrz poinformował, że dzisiaj pierwszy raz wydał

akt  zgonu a niedługo będzie  zmuszony do udzielania  ślubów.  Burmistrz  dodał,  że  do tego wszystkiego

dochodzą  jeszcze  sprawy związane  z  „Covidem”,  absencja  w Urzędzie  ale  miasto  musi  funkcjonować.

Burmistrz podkreślił swoją odpowiedzialność za wykonanie tego budżetu. Burmistrz poinformował, że nie

mógł podpisać umów pod ryzykiem, że będą nieważne w związku z problemami związanymi z uchwaleniem
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budżetu i WPF, ponieważ to on będzie rozliczany za podjęte zobowiązania bez podstawy prawnej a takie

byłoby ryzyko, kiedy uchwała budżetowa zostałaby wyeliminowana z obrotu prawnego. Burmistrz dodał, że

RIO wypowiedziało się w tej kwestii i nakazało dostosowanie dokumentów finansowych i nadmienił, że

część radnych miała inne stanowisko.  Burmistrz zaznaczył,  że w dniu 23 marca br.  o godz.  10.00 RIO

podejmie decyzję w sprawie uchwały budżetowej i WPF za Radę Miejską. Zdaniem Burmistrza, nie należy

do tego dopuścić. Burmistrz stwierdził, że nie jest na „jakiejś wojnie” i nie prowadzi żadnej wojny z Radą.

Burmistrz nadmienił, że jeżeli radni uważają inaczej to powinni zawiesić tą wojnę i zająć się wspólną pracą.

Burmistrz zaznaczył, że jeżeli część radnych w wygłaszanych przez siebie oświadczeniach zarzuca pewne

nieprawidłowości  to  posiadają  oni  narzędzia  kontrolne.  Burmistrz  odniósł  się  do  sprawy  wykupu

nieruchomości  i  poinformował,  że  zwiększenie  pierwotnie  zabezpieczonej  kwoty  jest  konsekwencją

podjętych  rozmów  i  działań.  Pierwotnie  zabezpieczona  kwota  była  niewystarczająca,  ponieważ  była

szacunkowa.  Burmistrz  dodał,  że  Urząd działa  w oparciu o operaty,  wyceny i  negocjacje  na podstawie

przepisów prawa. Burmistrz zaznaczył, że nie ma tu miejsca na nadużycia. Burmistrz zwrócił się z prośbą,

aby po podjęciu tej uchwały zlecić dodatkową kontrolę w zakresie procedury wykupu nieruchomości np.

jako punkt planu pracy Komisji Rewizyjnej. Burmistrz poinformował, że realizowana jest sprawa wykupu

gruntu pod budowę drogi z ul. Domańskiego w celu uruchomienia terenów przy jeziorze Burmistrzowskim i

dodał, że aby uzyskać pozwolenie na budowę należy wykazać prawo do dysponowania gruntem. Po nabyciu

przez miasto ww. terenu będzie można sfinalizować sprawę budowy drogi. Kolejnym przykładem jest ul.

Kresowiaków. Obecnie trwają procedury ostatnich wykupów i zadanie zostało zlecone firmie projektowej.

Burmistrz zaznaczył,  że środki przewidziane na przeprowadzenie ww. procedur są niewystarczające stąd

zwiększenie tej kwoty zaproponowane w przedłożonych zmianach do budżetu. Burmistrz dodał,  że ceny

działek już zostały domówione z ich właścicielami. Burmistrz poinformował, że w wyniku nabycia przez

miasto tych działek zostanie przejęty grunt  pod budowę pasa drogowego do projektowania i  następnym

etapem będzie uzyskanie pozwolenie na budowę drogi. Burmistrz podkreślił, że koniecznością jest nowy

parkometr,  który  nie  jest  jakąś  „fanaberią”.  Burmistrz  wyjaśnił,  że  musiał  się  pojawić  jako  majątek  w

zmianach budżetowych, jest to działanie zgodne z procedurą, aby dokonać zakupu tego parkometru zgodnie

z  procedurą  licząc  na  zwrot  środków z  naszego ubezpieczenia.  Burmistrz  poinformował,  że  przedstawi

wyjaśnienia  w  sprawie  dodatków,  które  są  m.in.  związane  z  duża  aktywnością  miasta  w  zakresie

pozyskiwania  środków  zewnętrznych  oraz  realizacją  wielu  projektów,  które  w  większości  mają  środki

przeznaczone na ich obsługę jak np. programy rządowe na organizację działalności „covidowej”. Burmistrz

zadał  pytanie,  czy  ma  powiedzieć  pracownikom,  że  nie  dostaną  dodatku,  który  jest  przewidziany  w

projekcie?  Burmistrz  wyraził  nadzieję,  że  te  dodatki  będą wypłacane,  ponieważ będą realizowane nowe

projekty.  Burmistrz  zaznaczył,  że  dodatki  pomagają  podnieść  poziom satysfakcji  pracowników poprzez

podniesienie poziomu ich wynagrodzenia. Burmistrz ponownie zaznaczył, że środki na wypłatę dodatków

pochodzą  ze  źródeł  zewnętrznych.  Burmistrz  poinformował,  że  Fundusze  Norweskie  dają  możliwość

wprowadzenia dodatków za dodatkową pracę na okres prawie 2 lat. Dzięki temu środki przewidziane na

wynagrodzenia można rozdysponować wśród innych pracowników, którzy nie mieli okazji zaangażować się

bezpośrednio w Fundusz Norweskie. Burmistrz dodał, że jest to szeroki zespół ludzi, którzy wiedzą za jaką
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pracę otrzymują te dodatki. Burmistrz zaznaczył, że wpłata tych dodatków jest zgodna z literą prawa i z

projektem. Burmistrz zapewnił, że nie pozwala sobie na jakieś nieprawidłowości w powyższym zakresie, co

można sprawdzić. Burmistrz zwrócił się z prośba, aby nie podnosić publicznie zarzutów i wątpliwości ww.

kwestii cyt. „przestańmy już prowadzić tą grę w ten sposób, żeby ciągle wzbudzać tylko utratę tego zaufania

społecznego  do  tego,  co  tu  się  dzieje.  Nie  mamy do tego  czasu”.  Burmistrz  wspomniał  o  problemach

związanych z  „Covidem” i  innymi  zdarzeniami,  które  wystąpiły  w ostatnim czasie,  które  wpływają  na

trudności  związane  z  kontraktowaniem przedsięwzięć  m.in.  z  uwagi  na  wzrost  cen  materiałów i  paliw.

Burmistrz dodał, że już teraz wstępuje problem z renegocjacją realizowanych inwestycji m.in. w zakresie

warunków płacowych. Burmistrz zaapelował o wspólną realizację wyjątkowo ambitnego budżetu w tym

wyjątkowo trudnym czasie. Burmistrz stwierdził, że sesja 30 marca br. powinna się odbyć, ponieważ będą na

niej realizowane stałe punkty, które są przygotowywane. Burmistrz poinformował, że na obecną chwilę nie

posiada informacji w zakresie ewentualnych zmian finansowych po stronie dochodowej czy wydatkowej.

Burmistrz  uznał  za  wyjątkowo  nie  w  porządku  nazwanie  przez  radnego  Stanisława  Wełniaka  projektu

budżetu wniesionego autopoprawką jako projektu Burmistrza.  Burmistrz  poinformował,  że spotkał  się z

radnymi 5 razy w sprawie projektu budżetu,  w dniu 9 grudnia 2021 r.  zostało podpisane porozumienie.

Burmistrz  dodał,  że  wprowadził  wszystkie  przedsięwzięcia,  o  których  mówiła  część  radnych  m.in.

przebudowy chodników, doposażenie placu zabaw, ul. Grochowskiego. Zadania te znajdują się w budżecie

jako efekt kompromisowych uzgodnień. Tym samym mówienie obecnie, że była to wyłącznie autopoprawka

Burmistrza nie jest  w porządku.  Burmistrz poprosił  o zadawanie konkretnych pytań niż zajmowania się

jakimiś dywagacjami, które mają charakter nieprawidłowości czy manipulacji. 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że Burmistrz apeluje o zgodę aby za chwilę obwiniać radnych o

bojkotowanie budżetu. Radny stwierdził, że Burmistrz w swojej wypowiedzi miał stwierdzić, że wiedział, że

RIO nie przyjmie tego budżetu. Radny zdał pytanie, dlaczego Burmistrz od razu nie zmienił uwag do tego

budżetu,  tylko  twierdzi,  że  przez  radnych  RIO „uwaliło”  ten  budżet?  Radny  poinformował,  że  jest  to

nieprawda i cyt. „oficjalnie Pan skłamał i apeluje Pan o jedność a jednocześnie mówi takie rzeczy, które są

nieprawdziwe”. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odnosząc  się  do  wypowiedzi  Burmistrza  poinformował,  że  Burmistrz

może podpisywać umowy, ponieważ „budżet jest robiony” i jedna z umów już została podpisana. Radny

zapytał, czy Burmistrz podpisał już jakąś umowę? Radny poinformował, że Burmistrz podpisał już umowę

ze Strażą i tym samym można podpisywać umowy cyt. „niech Pan nie kłamie, że ma Pan związane ręce i nie

może podpisywać umów”. Radny odniósł się do wypowiedzi Burmistrza na temat dodatków, że będą jeszcze

wypłacane.  Radny zwrócił  się  do Burmistrza,  czy nie  jest  mu wstyd,  że  pracownicy Urzędu otrzymują

dodatki  specjalne w takiej  wysokości  jak  wynagrodzenie  ratownika  pływalni  z  25-letnim stażem pracy.

Radny zaznaczył, że wysokość przyznanych dodatków jest większa niż wynagrodzenia na pływalni. Radny

poinformował, że obecnie na pływalni rano można dowiedzieć się, że nie można popływać w dużej niecce,

ponieważ jest tylko jeden ratownik i jest zamknięte. Radny zadał pytanie, jak pływalnia może funkcjonować
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przy jednym ratowniku z 25-letnim stażem zarabiający 2.100 zł? Radny zadał pytanie, czy w związku z

powyższym nie jest Burmistrzowi wstyd, że Zastępca Burmistrza otrzymała z dodatków kwotę 150 tys. zł?

Radny stwierdził, że on wstydziłby się tak mówić.                         

Radny Łukasz Piosik zawrócił się do Przewodniczego z prośba o pilnowanie poziomu, kultury i dyscypliny

wypowiedzi radnych, ponieważ nie na miejscu są ataki personalne, uwagi i aluzje odnoszące się rodziny oraz

wystawianie  osobom  ocen.  Odnosząc  się  do  kwestii  dodatków  radny  stwierdził,  że  niedługo  zostanie

przedstawiona informacja za wykonanie jakiej pracy pracownicy je otrzymali, ponieważ raczej „za darmo”

nikt  ich nie  dostał.  Radny stwierdził,  że radni  zaprezentowali  swoją postawę „perfekcyjnie” i  należy to

zostawić do oceny mieszkańcom, ponieważ media przedstawią tą sprawę w taki sposób, jaki radni by chcieli,

co zdaniem radnego jest widoczne już od dłuższego czasu. 

W ocenie radnego Macieja Zająca poziom rozmowy i argumentacji jest taki, że cyt. „Ja do tego poziomu

nie będę się zniżał”. 

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

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę. O godz. 16.40 obrady zostały wznowione.     

  

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

budżetowej  na 2022 rok.  W wyniku przeprowadzonego głosowania  Rada  9 glosami  „za”  przy  1 głosie

„przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się ” podjęła ww. uchwałę.   

Punkt 4. 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. nadzwyczajnej XLI sesji Rady Miejskiej w Złotowie.

Przewodniczący poinformował, że nadal nie zostały zawarte w projekcie uchwały zadania zgłaszane przez

grupę  radnych  dot.  amfiteatru,  terenów przy  Szkole  Podstawowej  Nr  2  i  Nr  3,  parkingi  i  dojazdy  do

przedszkola i szkoły, kryte korty tenisowe. Przewodniczący poinformował, że w związku z powyższym nie

zgłosuje za tym projektem WPF na lata 2022-2026, chyba że jeszcze istnieje szansa na wprowadzenie zmian

do tego projektu. 

Burmistrz poinformował,  że  kwestiach  zgłoszonych  przez  Przewodniczącego  od  początku  nic  się  nie

zmieniło.  Burmistrz  zaznaczył,  że  nie  jest  znana wartość remontu amfiteatru,  chyba że  Przewodniczący

posiada informacje na temat wielkości środków i ich źródła, aby to zadanie zrealizować. Burmistrz dodał, że

jeżeli taki wniosek zostanie złożony to radni mogą go przegłosować. Burmistrz przypomniał, że projekt dot.
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amfiteatru znajduje się w budżecie na 2022 w formie dokumentacji. Burmistrz poinformował, że ogłosił

postepowanie  na  ww.  wykonanie  dokumentacji  technicznej  (program  funkcjonalno-użytkowy  w  dwóch

wariantach: z zadaszeniem i bez zadaszenia) i nie złożono ofert. Obecnie postepowanie zostało ogłoszone po

raz drugi.  Burmistrz przypomniał,  że efektem opracowanej dokumentacji  będzie poznanie możliwych do

zastosowania rozwiązań technicznych. Burmistrz poinformował, że zadanie będzie realizowane w wariancie

„zaprojektuj i wybuduj”. Burmistrz stwierdził, że zapoznaniu się z wartością realizacji tego zadania sprawa

amfiteatru będzie przedmiotem dyskusji podczas rozmów na temat projektu budżetu na rok 2023. Burmistrz

poinformował, że zadanie dot. krytych kortów tenisowych jest finansowane z Funduszy Norweskich w trybie

partnerstwa  publiczno  prywatnego  i  zostanie  ogłoszone  postepowanie  w  celu  wyłonienia  firmy

konsultingowej,  która  przeprowadzi  proces  wyłonienia  partnera  prywatnego,  który  na  gruncie  miejskim

wybuduje te obiekty. Burmistrz poinformował, że w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 2 jest opracowana

dokumentacja i jest znana wartość realizacji tego zadania. Burmistrz dodał, że złożył wniosek dot. realizacji

tego zadania  do programu „Polski  Ład”.  Zadanie  to  zostało również złożone w konkursie  Ministerstwa

Sportu  na  obiekty  sportowe  w  celu  zwiększenia  szans  na  pozyskanie  dofinansowania  ze  źródeł

zewnętrznych. Burmistrz poinformował, że zadanie dot. zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej Nr 3

znajduje się w tegorocznym budżecie i obecnie jest realizowane dokumentacyjnie. Burmistrz dodał, że ww.

postepowanie nie zostało jeszcze zakończone. Burmistrz dodał, że w międzyczasie zostaną uporządkowane

kwestie własnościowe tego terenu m.in.  w zakresie przekwalifikowania niektórych gruntów, aby przyjąć

koncepcję wstępnie przedstawioną przez projektanta. Burmistrz zaznaczył, że temat realizacji tego zadania

będzie przedmiotem dyskusji w zakresie projektu budżetu na rok 2023. Burmistrz podkreślił, że każde z ww.

zadań posiada jakąś strategię jednak na tym etapie nie jest możliwe uwzględnienie ich do realizacji.  

Przewodniczący stwierdził,  że  Burmistrz  nie  przekonał  go  ww.  argumentami.  Przewodniczący

poinformował, że kwestia kosztorysu amfiteatru została wykonana ok. 6 lat temu i przez ostatnie 3 miesiące

można było zaktualizować ten kosztorys. Przewodniczący dodał, że w przypadku krytych kortów tenisowych

to  Złotowskie  Towarzystwo  Tenisowe  przedkładało  kosztorysy  wykonania  tego  typu  obiektów.

Przewodniczący  poinformował,  że  w  przypadku  Szkoły  Podstawowej  Nr  2,  jak  wspomniał  Burmistrz,

kosztorysy są gotowe. Przewodniczący przyznał, że w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 3 opracowanie

dokumentacji jest w toku. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że podczas rozmów przeprowadzonych w grudniu 2021 r.

Burmistrz miał wyrazić na zgodę na zawarcie propozycji części radnych dot. wpisania przedsięwzięć do

WPF. Radny dodał, że wówczas otwartą kwestią pozostał termin i ustalenie kosztu realizacji tych zadań, w

tym celu miało się odbyć kolejne spotkanie. Radny stwierdził, że podczas ww. spotkania Burmistrz cyt. „po

wejściu dwóch osób na rozmowę zmienił  Pan całkowicie zdanie i  do dzisiaj  to zdanie Pan utrzymuje”.

Radny podniósł problem ustalenia kosztorysu zadań przedstawionych przez Przewodniczącego w związku z

sytuacją na rynku i ciągłym wzrostem cen materiałów i usług budowalnych. Radny zaznaczył, że w związku

z powyższym nawet, jeżeli część radnych przedstawiłaby Burmistrzowi kosztorysy, to po kilku latach nie
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będą one już aktualne np. w przypadku określenia kosztu remontu amfiteatru na kwotę 2 mln zł po krótkim

okresie czasu ten koszt może wynieść 4-5 mln zł  i  ten kosztorys nie będzie adekwatny.  Tym samym w

związku z powyższym, zdaniem radnego,  nie jest  realne podanie przez część radnych kosztorysów tych

zadań.

Radny Stanisław Wojtuń nawiązując do ww. wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza stwierdził, że

tym bardziej nie ma sensu wpisywać tego zadania do WPF na rok 2023 skoro nie wiadomo jakie ceny będą

za miesiąc. Zdaniem radnego, działania podjęte przez Burmistrza są prawidłowe tzn. najpierw opracowanie

dokumentacji,  następnie  ubieganie  się  o  dofinansowanie  ze  źródeł  zewnętrznych i  wpisanie  zadania  do

budżetu. Radny zaznaczył, że ww. zadania na pewno nie będą realizowane w 2022 r. ponieważ budżet tego

roku jest i tak obciążony. Radny zadał pytanie Przewodniczącemu, dlaczego upiera się on przy wpisaniu tych

zadań w WPF w roku 2023, kiedy nie wiadomo jaka będzie sytuacja gminy w tym roku? Radny wyraził

niezrozumienie dla samego tylko wpisania tych zadań do WPF bez podania kwoty.

Przewodniczący poinformował,  że  kosztorysy  są  znane,  tylko  chodzi  o  ich  aktualizację  lub  wpisanie

faktycznych cen, które już są znane. Radny dodał, że zadań tych nie trzeba wpisywać w 2023, ponieważ

grupa radnych proponowała rozpisanie tych zadań na kilka lat.      

Radny Stanisław Wełniak podzielił pogląd Przewodniczącego, ponieważ WPF jest prognozą a nie planem

finansowym. Radny stwierdził, że Burmistrz po prostu „się uparł” i nie chce wpisania tych zadań do WPF.

Zdaniem radnego, właśnie na tym polega cały ten problem oraz spory i nieporozumienia z tym związane od

czasu kiedy został złożony projekt budżetu. W ocenie radnego, jest to niecelowe i niewłaściwe działanie.

Radny odniósł się do kwestii zapisania zadania dot. amfiteatru do WPF. Radny poinformował, że w WPF

można zapisać kwoty, które są do przewidzenia i przystąpić do realizacji tego zadania poprzez opracowanie

dokumentacji.  Radny  nawiązał  do  „praktyk  w  Urzędzie”  polegających  na  opracowaniu  dokumentacji,

projektów i koncepcji, których późniejsza realizacja jest zaniechana. Radny dodał, że następnie ponownie

wydawane  są  środki  z  budżetu  na  opracowanie  nowych  dokumentacji  tych  samych  zadań.  Radny

poinformował, że WPF ma na celu właściwe planowanie wydatków budżetowych. Radny dodał, że nikt nie

wymaga tzn. ani ustawodawca ani RIO żeby środki zapisane w WPF były precyzyjne co do złotówki. 

Radny Łukasz Piosik stwierdził, że temat dot. amfiteatru wrócił przy okazji dyskusji w temacie Funduszy

Norweskich, ponieważ wcześniej nie był podejmowany jako kontrargument części radnych wskazujących to

zadanie jak bardziej potrzebne. Radny zwrócił uwagę na argument podnoszony przez część radnych dot.

wyceny zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszy Norweskich. Wówczas podnoszono zarzut,

że  wyceny  tych  zadań  są  nieprecyzyjne  i  wskazywano  na  ryzyko  związane  z  możliwością  ich  nie

zrealizowania. Radny stwierdził, że część radnych używa tego argumentu do dwóch różnych celów.    
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Pani Skarbnik przypomniała, że z przepisów prawa wynika, że WPF musi posiadać charakter realistyczny,

budżet musi się równoważyć w latach następnych. Natomiast w przypadku planowania spłaty kredytu to

nadwyżka musi być w takiej wysokości w jakiej planowana jest spłata. Pani Skarbnik zaznaczyła, że na

chwilę obecną niezależnie od tego ile amfiteatr miałby kosztować, czy 5 mln zł czy 15 mln zł oraz od tego,

w którym roku zadanie to miałoby zostać wpisane to nie widzi źródła jego sfinansowania. Pani Skarbnik

podkreśliła, że jako źródła finansowania nie można wskazać jakieś wymyślonej kwoty np. dofinansowania z

jakiegoś źródła w wysokości 5 mln zł, jest to niedopuszczalne przepisami prawa. Pani Skarbnik dodała, że

nie można przy konstruowaniu WPF pokazać, że zaplanowane wydatki w danej wysokości są zbędne tzn.

nieprawidłowe czy zawyżone i można je przeznaczyć na sfinansowanie innych zadań jak np. amfiteatr. Pani

Skarbnik poinformowała, że został ogłoszony program „tenisowa gmina”, w ramach którego można złożyć

wnioski o budowę kortów tenisowych do kwoty 600 tys. zł a wnioskodawcą może być nie tylko gmina ale

również stowarzyszenia.  Pani  Skarbnik poinformowała,  że Urząd mógłby pomóc przy napisaniu takiego

wniosku. Pani Skarbnik zaznaczyła, że w WPF realnych dochodów na sfinansowanie zgłoszonych przez

część radnych inwestycji  nie widzi.  Pani Skarbnik stwierdziła,  że jeżeli  radni widzą takie dochody bądź

zawyżone wydatki to poprosiła o ich wskazanie. Pani Skarbnik poinformowała o uchwale RIO, która mówi,

że Rada nie może nakazać Burmistrzowi co ma przedłożyć w projekcie. Natomiast radni mogą składać takie

wnioski do projektu WPF, które powinny zawierać nazwę zadania, określenie kwoty, podział realizacji na

lata  i wskazanie źródła pokrycia tego wydatku. 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, czy w WPF można zapisać realizację zadania pn. „Przebudowa i

modernizacja amfiteatru w Złotowie” i wpisać środki pochodzące z funduszy europejskich? 

W odpowiedzi  Pani Skarbnik poinformowała,  że nie można wprowadzić takiego zapisu. Pani Skarbnik

zaznaczył,  że taki zapis byłby możliwy, gdyby gmina miała jakąkolwiek promesę, tak jest to obecnie w

przypadku Funduszy Norweskich i pomocy technicznej. Pani Skarbnik poinformowała, że w czasie kiedy

jeszcze radny Stanisław Wełniak pełnił  funkcję Burmistrza  to  wpisanie  dochodu musiało się opierać na

decyzji lub podpisanej umowie, obecnie poluzowano te zasady. Pani Skarbnik zaznaczyła, że promesa jest

podstawą do ujęcia środków w budżecie. W ocenie Pani Skarbnik, wpisanie przez część radnych w tej chwili

czegokolwiek w WPF byłoby nierealnym źródłem finansowania inwestycji. 

Radny Stanisław Wełniak zapytał, kto ocenia realność zapisów WPF?     

Pani Skarbnik poinformowała, że ocenia to nadzór, czyli RIO. 

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
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głosami „przeciw” przy 6 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” nie podjęła ww. uchwały.   

Punkt  5.  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. nadzwyczajnej XLI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie o zakres rzeczowy wspólnych inwestycji w ramach tego programu

oraz  proponowany  podział  nakładów inwestycyjnych  na  gestorów tego  porozumienia.  Radny  dodał,  że

zadania  realizowane  w  ramach  ww.  porozumienia  mają  posiadać  charakter  ponadgminny,  regionalny.

Zdaniem radnego, jako idea to porozumienie jest słusznym pomysłem i należy go realizować. Radny zapytał,

czy są już jakieś wstępne uzgodnienia, plany dot. udziałów poszczególnych partnerów w zakresie realizacji

zadań w tym programie? 

Burmistrz poinformował,  że  ZIT jest  sposobem wykazania  przedsięwzięć  o  charakterze  strategicznym.

Burmistrz dodał, że ma zostać stworzony wykaz zadań dla subregionu Piły: Trzcianki, Ujścia, Szydłowa,

Piły, Kaczor, Krajenki, Wysokiej, Gminy Złotów i Gminy Miasto Złotów oraz miasta i gminy Chodzież.

Burmistrz poinformował, że na podstawie tej uchwały będzie mógł podpisać porozumienie międzygminne. Z

nowej perspektywy unijnej będą kierowane środki do ZIT poza konkursem na inwestycje w obszarze m.in.

transportu niskoemisyjnego, sieci ścieżek rowerowych. Burmistrz wyjaśnił, że plan i rodzaj zadań oraz ich

podział będzie efektem przyjętej strategii rozwoju tego subregionu. Burmistrz poinformował, że strony tego

porozumienia  sfinansują  kolejny  dokument  tj.  plan  działania  dla  tego  subregionu  m.in.  w  kontekście

najpilniejszych potrzeb.  Burmistrz nadmienił,  że takie rozwiązanie pozwoli  na uniknięcie konkurencji  w

aplikowaniu o środki pomiędzy gminami, członkami tego porozumienia np. w zakresie realizacji budowy

ścieżek rowerowych o charakterze strategicznym. Burmistrz dodał, że po podpisaniu porozumienia zostanie

zlecone opracowanie strategii rozwoju tego obszaru. 

Radny Krzysztof Kulasek zadał pytanie o koszty przystąpienia gminy do tego porozumienia i czy podział

kosztów będzie zależeć od liczby mieszkańców poszczególnych gminy czy w inny sposób? 

Burmistrz poinformował, że na początku koszty będą dot. opracowania ww. dokumentu i podział kosztów

będzie zależeć od liczby mieszkańców. Burmistrz dodał, że kwota będzie znana po ogłoszeniu przetargu i

wyłonieniu wykonawcy tego opracowania. Burmistrz poinformował, że środki przeznaczone na inwestycje

w innych ZIT wynoszą: w ZIT wokół aglomeracji Poznania 196 mln euro, w aglomeracji kalisko-ostrowskiej

69 mln euro. Wcześniej ZIT nosiły nazwę OSI (obszar strategicznej interwencji) i obejmował m.in. Leszno,
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Piłę i Gniezno, które na tym skorzystały np. w Pile za te środki wyremontowano dworzec kolejowy.   

Radny Grzegorz Kolera opuścił posiedzenie o godz. 17.00. 

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,  jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęła

ww. uchwałę.  

Punkt  6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  Strategii  Zintegrowanych

Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Piły

Radni  otrzymali  projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  Strategii  Zintegrowanych

Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Piły w materiałach dot. nadzwyczajnej

XLI sesji Rady Miejskiej w Złotowie.

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

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

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

przeprowadzonego głosowania Rada, jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęła ww. uchwałę.  

Punkt 7. Zamknięcie sesji

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 17.10 zakończył obrady nadzwyczajnej XLI sesji

Rady Miejskiej w Złotowie.  

Oprac.

Karolina Marek 

Sekretarz obrad 

Janusz Justyna

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jakub Pieniążkowski
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