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Protokół Nr XLII.2022

z nadzwyczajnej XLII sesji Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 22 marca 2022 r.

W dniu 22 marca 2022 r. o godz. 8:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady

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

podstawie  zarządzenia nr  7.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej  z dnia  21 marca 2022 r.  w wyniku

złożenia  przez  Burmistrza  Miasta  Złotowa  wniosku  w  dniu  21  marca  2022  r.   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 XLII 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  10 radnych, co stanowi

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

Nieobecni byli następujący radni: Aldona Chamarczuk, Krzysztof Koronkiewicz, Mariola Wegner, Stanisław

Wełniak oraz Krzysztof Żelichowski. Przewodniczący nie usprawiedliwił nieobecności ww. radnych 

Punkt 2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący  na Sekretarza obrad zaproponował radnego Grzegorza Kolerę. Radny wyraził zgodę na

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

Radni nie zgłosili uwag i pytań do porządku obrad określonego zarządzeniem nr 7.2022 Przewodniczącego

Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2022 r. 

Porządek obrad nadzwyczajnej XLII sesji Rady Miejskiej w Złotowie:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad.

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

2026. 

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

2026

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata

2022-2026 w materiałach dotyczących nadzwyczajnej XLII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

Przewodniczący  poinformował o złożeniu wniosku przez grupę 9 radnych w sprawie wprowadzenia do

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

zadania wieloletniego pn. „Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole Podstawowej nr 3

w Złotowie”. 

Radny Stanisław Wojtuń poinformował,  że  ww.  wniosek  został  podpisany przez  9  radnych  i  wyraził

nadzieję, że uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2026

zostanie wreszcie przez Radę podjęta. Radny nadmienił, że jest autorem ww. wniosku przy współpracy z

Panią Skarbnik. Radny zaznaczył, że znalezienie środków na pokrycie ww. zadania w roku 2024 nie było

proste i takie jednoznaczne. Radny wyraził nadzieję, że RIO uwzględni środki, które udało się znaleźć na

realizację tego zadania. Radny odniósł się do poprzednich sesji, podczas których ww. projekt uchwały był

odrzucany.  Radny  zaznaczył,  że  wówczas  radni  Stanisław  Wełniak,  Krzysztof  Koronkiewicz  i

Przewodniczący „upierali się” przy wpisaniu 4 zadań do WPF na lata 2022-2026. Radny stwierdził, że nie

było  możliwości  wpisania  ww.  4  zadań  do  projektu  WPF  z  uwagi  na  konieczność  znalezienia  źródła

dochodów dla tych przedsięwzięć. Radny zadał pytanie Przewodniczącemu, jak chciał znaleźć środki na

realizację  tych  4  zadań,  skoro  jedno  z  nich  dotyczyło  modernizacji  czy  remontu  amfiteatru?  Radny

zaznaczył, że wydatek dotyczący amfiteatru jest wielomilionowy.   

Przewodniczący poinformował, że na sesji Rady Miejskiej w dniu 15 marca br. wskazywano, że nie ma

możliwości  sfinansowania  nawet  zadania  dotyczącego  przebudowy  parkingu  i  reorganizacji  ruchu  przy

Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie. Radny zaznaczył, że po 6 dniach od ww. sesji znaleziono środki na

realizację ww. inwestycji.  Przewodniczący wyraził  zdziwienie, że przez 3 miesiące rozmów, „walki” nie

znaleziono rozwiązania, aby dojść do tego punktu i dopiero w dniu 22 marca  2022 r. jest podejmowana

uchwała w sprawie WPF na lata 2022-2026. Radny stwierdził, że wystarczy „chcieć rozmawiać” w celu

rozwiązywania problemów. Przewodniczący poinformował, że część radnych proponowała uwzględnienie w

WPF przynajmniej 7 zadań. Przewodniczący zaznaczył, że radni byli świadomi, że zaproponowanych zadań

nie można zrealizować w przeciągu kilku najbliższych lat. W związku z powyższym, została zaproponowana

kompromisowa wersja  rozwiązania  polegająca zredukowaniu listy  7  zadań.  Przewodniczący  pozytywnie

odniósł się do uwzględnienia zadania pn. „Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole

Podstawowej nr 3 w Złotowie” w projekcie WPF. Przewodniczący wyraził żal, że nie ujęto w tym projekcie

większej liczby zaproponowanych przez część radnych zadań.  
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Radny Stanisław Wojtuń stwierdził,  że Przewodniczący nie odpowiedział  na zadane pytanie dotyczące

znalezienia środków na pokrycie realizacji zadań zaproponowanych przez część radnych do uwzględnienia

w projekcie WPF. Radny dodał, że Przewodniczący nie wie, jak odpowiedzieć na powyższe pytanie. Radny

stwierdził, że Przewodniczący wraz radnymi Stanisławem Wełniakiem i Krzysztofem Koronkiewiczem w

zakresie uwzględnienia tych zadań w projekcie WPF chcieli tworzyć „jakąś kreatywną księgowość” i na siłę

wpisać czy wymóc na Burmistrzu wpisania „jakiś wymyślonych kwot” po stronie dochodów. Radny dodał,

że Przewodniczący jest podobno kandydatem na stanowisko Burmistrza Miasta Złotowa i stwierdził, że cyt.

„chroń nas Panie Boże od takich burmistrzów”. 

Radny w odniesieniu do ww.  wniosku wyraził  wątpliwość w związku z akceptacją  przez RIO zapisów

dotyczących  sfinansowania  zadania  pn.  „Przebudowa  parkingu wraz  z  reorganizacją  ruchu  przy  Szkole

Podstawowej nr 3 w Złotowie”. Radny poinformował, że w WPF w załączniku nr 1 po stronie dochodów

tylko  w  2  kolumnach  istnieje  możliwości  prognozowania  dodatkowych  dochodów  m.in.  po  stronie

dochodów ze sprzedaży mienia, w tym nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego. Radny wyjaśnił, że

po uzbrojeniu terenu inwestycyjnego przy ul.  Powstańców istnieje  szansa na pojawienie  się  inwestorów

zainteresowanych zakupem zlokalizowanych tam działek i środki ze sprzedaży tych działek będzie można

przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadania. Radny przypomniał, że Przewodniczący podczas ostatniej sesji

miał stwierdzić, że nie zagłosuje za WPF, ponieważ nie wpisano do tego projektu 4 zgłoszonych przez część

radnych inwestycji. W ocenie radnego, zadanie pn. „Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy

Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie” jest najbardziej potrzebne miastu m.in. ze względu na utrudniony

dojazd  do  szkoły.  Radny  stwierdził,  że  ww.  zadanie  z  uwagi  na  jego  znaczenie  najprawdopodobniej

znalazłoby się w budżecie na rok 2024.  

Radny Henryk Golla nawiązując  do wypowiedzi  radnego Stanisława Wojtunia  na  temat  ewentualnego

kandydowania przez Przewodniczego na stanowisko Burmistrza stwierdził, że cyt. „nie warto uprawiać w

dniu dzisiejszym wycieczek do kogokolwiek”. Radny podkreślił, że ww. sprawa nie jest związana z tematem

dzisiejszej sesji i takie odnoszenie się jest nieeleganckie. 

 

Radny Stanisław Wojtuń  przedstawił wniosek w sprawie wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie

Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Miasto  Złotów na  lata  2022-2026  zadania  wieloletniego  pn.

„Przebudowa parkingu wraz z  reorganizacją  ruchu przy  Szkole  Podstawowej  nr  3  w Złotowie”.  Radny

poinformował, że wartość ww. zadania grupa radnych zgłaszająca wniosek zaproponowała określić w sposób

następujący: kwotę 50 tys. zł na sporządzenie dokumentacji ujęto w planie wydatków w roku 2022 a kwotę

1,7 mln zł  na realizację inwestycji  w roku 2024.  Radny dodał,  że określenie wartości realizacji  zadania

oparto na sporządzonym w 2021 r. programie funkcjonalno-użytkowym. Jako źródło pokrycia ww. wydatku

majątkowego w roku 2024 zostały wskazane:  1)  niezaangażowane środki  przeznaczone na finansowanie

wydatków majątkowych w kwocie 600 tys. zł, 2) zwiększone wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności  oraz  prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  w  kwocie  600  tys.  zł,  3)  przychody  z
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podatków i opłat uzyskanych w związku z uruchomieniem dodatkowej powierzchni uzbrojonych terenów

inwestycyjnych w kwocie 500 tys. zł. 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz nawiązała do wypowiedzi radnego Stanisława Wojtunia i stwierdziła, że

obecna  sesja  nie  jest  miejscem  na  „taką  wendettę”  przeciwko  Przewodniczącemu  i  grupie  radnych

zgłaszających dodatkowe zadania do projektu WPF. Radna dodała, że również należała do tej grupy. Radna

poinformowała,  że  popierała  wprowadzenie  kilku  zadań  inwestycyjnych  do  projektu  WPF i  dodała,  że

została  wprowadzona  „tylko  jedna  albo  aż  jedna”  propozycja.  Radna  podkreśliła,  że  na  tym  polega

kompromis. Radna przyznała, że rozumie to, że obecnie nie ma źródła finansowania pozostałych zadań,

które można by wskazać w celu ich realizacji. Radna stwierdziła, że czasami należy cyt. „zrobić jeden krok

w tył, żeby zrobić dwa w przód”. Radna nadmieniła, że rozmawiała z Burmistrzem w sprawie wprowadzenia

do  WPF  inwestycji  dotyczącej  Szkoły  Podstawowej  nr  2  w  Złotowie.  Radna  poprosiła  Burmistrza  o

udzielenie informacji w zakresie realizacji ww. zadania i na temat jego sfinansowania. 

Radny Roman Głyżewski nawiązał do rozmów w sprawie ustalenia kształtu projektu WPF oraz podkreślił

przewlekłość tego procesu. Radny poinformował, że obecna sesja jest już 4. podejściem w sprawie przyjęcia

tej  uchwały.  Radny  podkreślił  konieczność  wydatkowania  w  latach  2022  -  2023  kwoty  pozyskanych

środków zewnętrznych w wysokości  ponad 21 mln zł:  16 mln zł  środków norweskich wraz z 2 mln zł

wsparcia technicznego oraz 3,5 mln zł z programu „Polski Ład” na rozbudowę Przedszkola Publicznego nr

2.  Radny  podkreślił  również  znaczenie  WPF  dla  realizacji  budżetu  m.in.  w  zakresie  możliwości

podpisywania umów na zadania wieloletnie. Radny odniósł się do dialogu prowadzonego w ramach procesu

uzgadniania projektu budżetu oraz WPF i stwierdził,  że zostały popełnione błędy po jednej i po drugiej

stronie. Zdaniem radnego, najważniejsze w tej sprawie jest wykorzystanie środków finansowych w ramach

realizacji  budżetu na rok 2022,  w tym wszystkich pozyskanych środków zewnętrznych.  Radny poprosił

Burmistrza  o  ustosunkowanie  się  względem  4  zadań  zaproponowanych  przez  część  radnych  do

wprowadzenia  do WPF,  głównie inwestycji  dotyczącej  Przedszkola  Publicznego nr  2  obejmującej  m.in.

modernizację boiska i odwodnienie terenu. Radny zgodził się z poprzednimi wypowiedziami radnych, aby

nie podnosić kwestii związanych z polityką na sesji. Radny podziękował radnym za poparcie kompromisu w

postaci przedmiotowego wniosku i zwrócił się do nich o przyjęcie przedmiotowego wniosku i projektu WPF.

Radny Łukasz Piosik odniósł się do stylu prowadzenia obrad podczas sesji oraz kultury niektórych radnych.

Radny  poinformował  o  swojej  roli  w  ramach  przygotowania  przedmiotowego  wniosku  i  podziękował

radnym za kompromis w sprawie WPF. Radny podkreślił znaczenie samodzielności i autonomii organów

gminy w zakresie uchwalania budżetu i zaznaczył, że budżet nie powinien być ustalany przez zewnętrzne

podmioty.  Radny  nawiązał  do  rozmów  na  temat  projektu  budżetu  i  WPF  prowadzonych  pomiędzy

włodarzami miasta a radnymi i podkreślił znaczenie kompromisu w tej sprawie. Radny wyraził nadzieję na

inny styl obradowania i prowadzenia dyskusji podczas przyszłych sesji. Radny zaznaczył, że należy zwracać
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uwagę wszystkim „niekulturalnie i wulgarnie” zachowującym się radnym. Radny ponownie podziękował

pozostałym radnym za przybycie na sesję. 

Radny Henryk Golla zadał  pytanie  Burmistrzowi  w sprawie  realizacji  zadania  dot.  amfiteatru.  Radny

poinformował, że zgodnie z zapisami i wypowiedziami Burmistrza koncepcja dotycząca tego obiektu ma

zostać opracowana w 2022 r. Radny dodał, że ww. koncepcja ma dotyczyć wyboru kształtu i formy tego

obiektu tj. z dachem lub bez dachu. Realizacja zadania ma nastąpić w 2023 r. Radny zaznaczył, że zadał to

pytanie, ponieważ część radnych poddaje w wątpliwość realizację tego zadania przez Burmistrza. Radny

dodał, że realizacja ww. inwestycji to koszt od kilku do kilkudziesięciu mln zł. Radny zwrócił uwagę, że od

początku było wiadomo, że 7 propozycji zadań zgłoszonych do WPF nie zostanie uwzględnionych. Zdaniem

radnego,  kompromis  w  sprawie  kształtu  projektu  WPF  można  było  wcześniej  wypracować.  Radny

poinformował,  że  zgłosował  za  budżetem  na  rok  2022  i  zgodnie  ze  swoją  wcześniejszą  publiczną

zapowiedzią również zagłosuje za WPF. Radny zaznaczył, że oczekuje od Burmistrza wiążącej odpowiedzi,

że  zadanie  dotyczące  amfiteatru  zostanie  zrealizowane  i  nie  zakończy  się  tylko  na  opracowaniu

dokumentacji dotyczącej koncepcji tego obiektu. 

Radny Maciej  Zając podziękował  radnym uczestniczącym w sesji  i  wyraził  nadzieję,  że  dzisiaj  temat

dotyczący  budżetu  i  WPF  zostanie  zakończony.  Radny  dodał,  że  nie  należy  mówić  o  „niesnaskach”  i

nieobecnych na sesji tylko skupić się na zamknięciu ww. spraw. 

Burmistrz odniósł się do pytań zadanych przez radnych. Burmistrz zaznaczył, że dzisiaj minęło już 127 dni

od  dania  15  listopada  2021  r.  tj.  terminu,  w  którym  został  przedłożony  projekt  budżetu  na  rok  2022.

Burmistrz dodał, że kolejnym działaniem po uchwaleniu przez radnych zgodności tych 2 dokumentów tzn.

budżetu i WPF będzie przystąpienie do realizacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku bieżącym.

Burmistrz poinformował, że pierwszą czynnością będzie ogłoszenie przetargu na budowę przedszkola, na

wykonanie  którego  miasto  pozyskało  środki  z  programu  „Polski  Ład”  i  na  inne  zadania,  które  mają

zaplanowaną  realizację  wieloletnią.  W zakresie  przeprowadzania  przetargów Burmistrz  zaznaczył,  że  w

obecnym czasie większość wykonawców zakontraktowało już umowy na realizację inwestycji. Burmistrz

dodał,  że  obok dotychczasowych czynników rynkowych pojawiła  się  nowa okoliczność  wpływająca  na

wzrost cen tj.  wojna na Ukrainie.  Burmistrz przyznał,  że bardzo trudno jest  złożyć ofertę w warunkach

codziennych zmian w poziomie cen. Burmistrz dodał, że zmiany w cenach dotyczą również już podpisanych

umów na realizację poszczególnych inwestycji. Burmistrz zaznaczył, że to radni będą decydować o tym,

które zadania zostaną w najbliższych latach realizowane. 

Burmistrz poinformował,  że  dokumentacja  dotycząca Przedszkola  Publicznego nr  2  została  złożona do

drugiego naboru programu „Polski Ład” (nie ogłoszono jeszcze wyników tego konkursu). Zadanie zostało

zaplanowane na poziomie ponad 3 mln zł.  Burmistrz dodał,  że ww. zadanie zostało również złożone do

konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sportu, tym samym istnieje podwójna szansa na pozyskanie
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dofinansowania na realizację ww. inwestycji. Burmistrz nadmienił, że będzie informował Radę w sprawie

powyższych rozstrzygnięć. Burmistrz poinformował, że w roku bieżącym zaplanowano realizację zadania

dotyczącego amfiteatru na poziomie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Burmistrz dodał, że

WPF  pozwala  zrealizować  remont  amfiteatru  metodą  „zaprojektuj  i  wybuduj”.  W  wyniku  przetargu

wyłoniony  Wykonawca  przygotuje  dokumentację  techniczną  do  pozwolenia  na  budowę  i  zrealizuje  tą

inwestycję.  Burmistrz  przypomniał,  że  obowiązuje  nakaz  rozbiórki  części  tego  obiektu  i  prace  te

przeprowadzi  ww.  Wykonawca.  Burmistrz  poinformował,  że  posiadając  dokumentację  na  realizację

amfiteatru będzie istniała możliwość aplikowania o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na realizację

tego zadania. Burmistrz zaznaczył, że w przypadku nie pozyskania ww. dofinansowania wystąpi konieczność

podjęcia wspólnej decyzji o przeznaczeniu na wykonanie tej inwestycji środków własnych w roku 2023.

Burmistrz dodał, że w przyszłym roku będzie można zrealizować opcję tańszą tzn. zrealizować I etap tego

zadania  w  postaci  opracowania  dokumentacji  technicznej  tej  inwestycji.  Burmistrz  podkreślił,  że  radni

wezmą  udział  w  podejmowaniu  powyższych  decyzji.  Burmistrz  nawiązał  do  pozostałych  zadań

podnoszonych w trakcie prac nad projektem budżetu i WPF. Burmistrz przypomniał, że zadanie dotyczące

budowy krytych kortów tenisowych znajduje się w ramach partnerstwa publiczno prywatnego w zakresie

Funduszy Norweskich. Burmistrz poinformował, że niedługo zostanie ogłoszona procedura wyłonienia firmy

konsultingowej,  która poprowadzi  procedurę negocjacyjną w celu wyłonienia potencjalnego Wykonawcy

ww.  zadania.  Kolejny  zadaniem  przytoczonym  przez  Burmistrza  była  wymiana  zadaszenia  lodowiska.

Burmistrz  poinformował,  że  zadanie  to  zostało  zaplanowane  w  roku  bieżącym  w  formie  opracowania

programu  funkcjonalno-użytkowego,  który  jak  w  przypadku  amfiteatru  pozwoli  na  ubieganie  się  o

dofinansowanie. Burmistrz poinformował, że przebudowa pływalni została rozpisana na lata 2023-2024 w

ramach Funduszy Norweskich i obejmuje wykonanie dokumentacji. Burmistrz oznajmił, że jest realizowana

dokumentacja na zadanie dotyczące wykonania ulic: Witosa, Leśnej i Kresowiaków i po jej opracowaniu

miasto będzie mogło ubiegać się o środki zewnętrzne. Burmistrz dodał, że w wyniku przyjętych ostatnio

zmian w budżecie miasto przystąpi do wykupu gruntów w zakresie realizacji ww. zadania. Burmistrz wyraził

nadzieję na przyjęcie przez Radę projektu WPF i realizację zadań zaplanowanych w tym roku. Burmistrz

zwrócił się do radnych o przyjęcie ww. projektu i podkreślił znaczenie realizacji przez poszczególne organy

gminy swoich obowiązków na rzecz dobra mieszkańców. 

Radny Henryk Golla zadał pytanie, dlaczego Burmistrz nie zajął dotychczasowego miejsca na sali sesyjnej

przy stole wraz z radnymi?

W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że cyt. „nic się nie wydarzyło, po prostu każdy zajmuje swoje miejsce

w tym samorządzie, więc Państwo stanowicie, ja wykonuję, tylko o to chodzi”.   

Zdaniem  Przewodniczącego,  nieobecność  Burmistrza  przy  stole  zajmowanym  przez  radnych  jest

„symboliczna”.  Radny stwierdził,  że  nie  wie,  czy  wynika  to  z  niechęci  do  rozmowy i  zasiadania  przy

jednym, wspólnym stole? Przewodniczący odniósł się do wypowiedzi radnego Łukasz Piosika. W ocenie
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Przewodniczącego,  radny  Łukasz  Piosik  chciał  wywrzeć  na  niego  presję  w  zakresie  głosowania  nad

projektem uchwały w sprawie WPF.  Przewodniczący podkreślił,  że sam zadecyduje jak zagłosuje  w tej

sprawie. Przewodniczący poinformował, że radny Łukasz Piosik zbierając podpisy pod ww. wnioskiem nie

zadzwonił do niego i dodał, że być może podpisałby się pod tym wnioskiem. Przewodniczący odniósł się

również do wypowiedzi radnego Stanisława Wojtunia względem niego, którą ocenił jako „poniżej krytyki”.

Przewodniczący docenił, że radny widzi go na stanowisku Burmistrza i zaznaczył „że to  już ludzie ocenią”.

Przewodniczący podkreślił,  że  obecnie  jest  radnym Rady Miejskiej  w Złotowie i  stara  się  jak najlepiej

wypełniać  obowiązki  wynikające  z  mandatu  radnego  i  zajmowanej  funkcji  Przewodniczącego  Rady

Miejskiej.  Przewodniczący  stwierdził,  że  radny  Stanisław  Wojtuń  głosując  za  projektem  WPF  będzie

głosował za takimi zadaniami jak wykonanie odwiertu geologicznego, pole namiotowe, pomost na jeziorze

Miejskim,  biuro  karier.  Przewodniczący  poinformował,  że  grupa  radnych  proponowała  ujęcie  w  WPF

zadania dotyczącego amfiteatru ale nie tylko na poziomie opracowania dokumentacji projektowej ale także

realizacji  tego  zadania.  Pozostałymi  zadaniami  zgłoszonymi  przez  ww.  grupę  radnych  były:

zagospodarowanie  terenu  przy  Szkole  Podstawowej  nr  2,  które  zostało  złożone  do  „Polskiego  Ładu”;

podniesienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3, które zostało

uwzględnione w przedmiotowym wniosku; kryte korty tenisowe oraz osiedle Leśna. Przewodniczący dodał,

że mieszkańcy ocenią i porównają, które z powyższych zadań są ważniejsze. 

Radny Łukasz Piosik poinformował, że zbierając podpisy pod przedmiotowym wnioskiem kierował się

godzinami pracy Urzędu Miejskiego, aby złożyć wniosek w terminie. Radny odniósł się do przerywających

jego wypowiedź radnych cyt. „Przepraszam, wy możecie obrażać tutaj wszystkich przez pół roku”. Radny

zwrócił  się  do  Przewodniczącego,  że  chciałby  zakończyć  swoją  wypowiedź.  Radny  poinformował,  że

podpisanie przedmiotowego wniosku zadeklarowało 9 radnych. Radny stwierdził,  że nie wywiera żadnej

presji  na  Przewodniczego  w  przedmiocie  głosowania  nad  projektem  WPF,  tylko  wyraził  nadzieję,  że

Przewodniczący zagłosuje za zaproponowaną zmianą i WPF. Radny dodał, że jeżeli Przewodniczący obraził

się,  ponieważ radny do niego nie zdążył przedzwonić w sprawie podpisania wniosku to jest to już jego

kwestia.  Radny zwrócił  się do radnych,  aby nie przerywali  jego wypowiedzi  i  nie mówili,  kiedy ma ją

zakończyć. Radny zwrócił uwagę, że dotychczasowa dyskusja nie dotyczy punktu porządku obrad. Rady

dodał, że jak on wybiega poza temat dyskusji, to już część radnych m.in. Grzegorz Kolera i Przewodniczący

go negują. Radny stwierdził, że Przewodniczący wybiórczo przedstawił zadania zawarte w WPF, tak jak to

przedstawiają pewne media w mieście. 

Przewodniczący poinformował, że szanuje wypowiedzi radnego Łukasza Piosika ale zawsze prosi o dążenie

do meritum sprawy. 

Radny Stanisław Wojtuń zwrócił się z prośbą o przegłosowanie przedstawionego przez siebie wniosku i

poinformował, że chciałby zabrać głos po głosowaniu.       
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Radni nie zgłosili uwag i pytań do przedmiotowego wniosku. 

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  wniosek  złożony  przez  radnego  Stanisława  Wojtunia  o

wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na

lata 2022-2026 zadania wieloletniego pn. „Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole

Podstawowej nr 3 od ul. Królowej Jadwigi”.

W wyniku  przeprowadzonego  głosowania  Rada  jednogłośnie,  10  głosami  „za”,  przyjęła  przedmiotowy

wniosek.     

Radny Stanisław Wojtuń  odniósł  się do wypowiedzi  Przewodniczącego w sprawie zadań zawartych w

WPF, nad którymi radni  będą głosować.  Radny poinformował,  że zadania wymienione jako pierwsze w

wypowiedzi  Przewodniczącego,  to  zadania  finansowane  ze  środków  norweskich.  Radny  zaznaczył,  że

amfiteatr nie posiada źródła finansowania, więc nie mógł się znaleźć w WPF. Radny wyraził nadzieję, że

przegłosowanie projektu WPF nie będzie wydarzeniem incydentalnym, ponieważ Burmistrza i pracowników

Urzędu  Miejskiego  czeka  ciężka  praca  związana  z  realizacją  budżetu  na  2022  rok.  Radny  podkreślił

znaczenie upływającego czasu w tym procesie. Radny poinformował, że kwoty zadań zaplanowanych do

realizacji  w 2022 r.  będą inne i  dlatego wystąpi  konieczność podjęcia decyzji  w sprawie wprowadzenia

zmian w budżecie i dalszej realizacji tych przedsięwzięć. Radny zaapelował do radnych, aby nie utrudniać

już pracy pracownikom Urzędu Miejskiego i wspierać ich w realizacji tych zadań. 

Radny Krzysztof Kulasek odniósł  się do punktu 4 objaśnień projektu uchwały dotyczącego uzbrojenia

terenu inwestycyjnego przy ul. Powstańców. Radny poinformował, że na realizację ww. zadania zapisano w

projekcie na rok 2022 kwotę 3.290.839,00 zł a na rok 2023 kwotę 10 tys. zł. Radny poprosił o wyjaśnienie

wysokości  ww.  kwot.  Radny  dodał,  że  jego  wątpliwości  wzbudziło  zadanie  dotyczące  budowy  tężni

solankowej.  Radny  zadał  pytanie,  co  się  stanie  w przypadku jeżeli  w  wyniku  wykonania  odwiertu  nie

zostaną odkryte złoża wody? Radny zapytał, czy tężnia zostanie wybudowana i czy wówczas woda do tężni

będzie sprowadzana? 

Radny Stanisław Wojtuń poinformował,  że wiele gmin,  w szczególności  na południu kraju,  otrzymuje

dofinansowanie na budowę tężni. Radny wyjaśnił, że woda zastosowana w tężniach to solanka, której źródło

najbliżej  Złotowa  znajduje  się  w  Ciechocinku.  Radny  wyraził  przypuszczenie,  że  najprawdopodobniej

stamtąd będzie sprowadzana. Zdaniem radnego, jest to bardzo dobra inwestycja dla zdrowia mieszkańców.

Radny zaznaczył, że inwestycja ta będzie finansowana ze środków norweskich. 

 

Pani Skarbnik  poinformowała, że ideą tego projektu WPF było wpisanie do tego dokumentu wszystkich

zadań zawartych w Funduszach Norweskich, które są zadaniami majątkowymi. Pani Skarbnik dodała, że

większość tych zadań zawartych w nowej propozycji projektu tej uchwały to zadania roczne. Pani Skarbnik

zaznaczyła, że Urzędowi zależało na tym, aby radni mieli pełen ogląd na realizowane zadania i dlatego, co
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do zasady te  zadania,  które  są  roczne  posiadają  wpisaną  główną  kwotę  w danym roku.  Pani  Skarbnik

wyjaśniła, że aby te zadania mogły zostać ujęte w WPF dodana jest jakaś kwota w roku przed lub po roku

głównym realizacji danego zadania. Tym samym konkretne zadanie może być realizowane w kilku latach.

Pani Skarbnik poinformowała, że główną zasadą przy konstruowaniu tego projektu było przekazanie radnym

wiedzy,  na  które  lata  został  rozłożony  ciężar  realizacji  wszystkich  inwestycji  w  ramach  Funduszy

Norweskich.  Pani  Skarbnik  wyjasniła,  że  kwota  10  tys.  zł  na  realizację  zadania  uzbrojenia  terenów

inwestycyjnych przy ul. Powstańców została „sztucznie” dopisana. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że kwoty

dotyczące  zadań w ramach Funduszy Norweskich  zostały  określone  na  podstawie  szacunków,  które  od

tamtego czasu są już „mocno zdezaktualizowane”.  Pani  Skarbnik dodała,  że  w przypadku rozstrzygnięć

przetargowych najprawdopodobniej wystąpi konieczność dołożenia środków. 

Radny Krzysztof Kulasek zadał pytanie, jak technicznie zostanie wprowadzone zadanie pn. „Przebudowa

parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie” do WPF?

W odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że wprowadzi przegłosowane przez Radę zmiany do uchwały

w sprawie WPF. Pani Skarbnik dodała, że prześle radnym tą uchwałę w celu porównania, czy przegłosowany

wniosek został  wprowadzony do uchwały.  Pani  Skarbnik nadmieniła,  że do objaśnień do WPF zostanie

dodany zapis dotyczący przegłosowanej zmiany, w którym zostanie zawarta informacja o zgłoszeniu na sesji

wniosku przez radnych i jego przegłosowaniu w związku z czym materiały otrzymane przez radnych przed

sesją zostały poprawione o zgłoszoną poprawkę. 

Burmistrz poinformował, że w przypadku przegłosowania projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2022-

2026 zmiany zostaną naniesione dzisiaj, ponieważ jutro tj. 23 marca 2022 r. o godz. 10.00 Kolegium RIO

będzie rozpatrywało budżetu i  WPF Gminy Miasto Złotów. Następnie Burmistrz odniósł  się do zadania

wykonania odwiertów. Burmistrz zaznaczył, że projekt w ramach Funduszy Norweskich został oceniony tak

wysoko, ponieważ przedstawia kompleksowy kierunek miasta pn. „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” i środki

norweskie finansują przedsięwzięcia związane z budową tej marki. Burmistrz przyznał, że istnieje ryzyko

związane  z  możliwością  nie  odnalezienia  surowców  leczniczych.  Burmistrz  dodał,  że  to  ryzyko  jest

minimalne,  ponieważ  te  zadania  są  finansowane  ze  środków  zewnętrznych.  Natomiast  w  przypadku

odnalezienia  np.  borowin będzie  do podjęcia  decyzja  odnośnie  opracowania  operatu w celu możliwości

ubiegania się o status gminy uzdrowiskowej. Zdaniem Burmistrza, jest to dobry pomysł i ogromna szansa na

rozwój  miasta.  Burmistrz  poinformował,  że  tężnia  zostanie  wybudowana,  ponieważ  jest  to  instalacja  o

dobrym oddziaływaniu na zdrowie mieszkańców, w której  w obiegu zamkniętym można podawać wodę

solankę zakupioną np.  z Ciechocinka.  Burmistrz  dodał,  że tężnia  powstanie niezależnie  od odnalezienia

surowców leczniczych i uzyskania statusu uzdrowiska przez miasto. 
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Przewodniczący poddał  pod głosowanie  projekt  uchwały  w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej

Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2026 wraz z wprowadzonymi zmianami. W wyniku głosowania, Rada

podjęła ww. uchwałę 9 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Punkt 4. Zamknięcie sesji

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 9.00 zakończył obrady nadzwyczajnej XLII sesji

Rady Miejskiej w Złotowie.  

Oprac.

Karolina Marek 

Sekretarz obrad 

        Grzegorz Kolera

  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jakub Pieniążkowski
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