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Protokół Nr XLIII.2022

z  XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 30 marca 2022 r.

W dniu 30 marca 2022 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady

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

zarządzenia nr 8.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2022 r. 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  XLIII  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  14 radnych, co stanowi

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

Nieobecny  był  następujący  radny:  Henryk  Golla.  Przewodniczący  nie  usprawiedliwił  nieobecności  ww.

radnego.

Punkt 2.  Przyjęcie protokołów z nadzwyczajnej XXXIX sesji oraz z nadzwyczajnej XL sesji  Rady

Miejskiej w Złotowie

Radni nie zgłosili uwag do protokołu nadzwyczajnej XXXIX sesji,  oraz z nadzwyczajnej XL sesji Rady

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

Punkt 3. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  na  Sekretarza  obrad  zaproponował  radnego  Krzysztofa  Koronkiewicza.  Radny wyraził

zgodę na objęcie funkcji Sekretarza obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

Przewodniczący  poformował, że do porządku obrad wpłynął wniosek pana Burmistrza. Przewodniczący

poprosił o zabranie głosu w tym temacie Burmistrza Miasta Złotowa.

Burmistrz  poprosił o przedstawienie wniosku przez Radce prawnego Pana Pawła Tabora.
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Radca  prawny oznajmił,  że  uzasadnienie  prawne  przygotowanej  uchwały  opiera  się  na  dwóch

okolicznościach. Pierwszy z nich to uchwalenie 31 stycznia 2022 r. uchwały wynikającej z nowelizowanej

ustawy  o  pracownikach  samorządowych  dotyczącej  ustalenia  diet  radnych.  Podjęta  uchwała  miała

analogiczną treść co poprzednia obowiązująca uchwała podjęta w 2018 roku, która była przygotowana na

podstawie zaleceń sadów administracyjnych aby ustalić zasady obniżania diet z uwagi na nieobecność na

posiedzeniach Rady bądź komisji.  Te zasady dotyczyły niezdolności do pracy, urlopu wypoczynkowego,

urlopu okolicznościowego, a także podróży służbowych związanych z wykonywaniem funkcji radnego oraz

udziału  w  pracy  innych  instytucji  samorządowych.  W kolejnym  przepisie  ustalone  zostało  przez  Radę

sytuację, w której nieobecność nie zostaną usprawiedliwione tzn. nie zostaną spełnione ww. przesłanki i

dieta zostanie potrącona  tj.30 % podstawy wymiaru w przypadku nieobecności na sesjach, oraz 20% w

przypadku nieobecności na komisjach. Radca prawny wspomniał,  że Wojewoda Wielkopolski dokonując

sprawdzenia  zgodności  z  prawem  podjętej  uchwały  w  tym  przypadku  dopatrzył  się  niezgodności  z

przepisami prawa par. 2,  ust 4, pkt. 1, 2, 3 uchwały i tylko w tym zakresie stwierdził nieważność uchwały.

W sytuacji kiedy Wojewoda stwierdził  nieważność tzn. uchylił te podstawy usprawiedliwień radnego, w

zasadzie każda nieobecność radnego na posiedzeniu komisji bądź sesji jest nieusprawiedliwiona, a to z kolei

zobowiązuje Radę do podjęcia uchwały o obniżeniu wysokości diet.

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że wniosek z całej tej sprawy jest taki, że powinno się wrócić do

początku kadencji. Radny oznajmił, że formalnie Wojewoda nie uchylił tych przepisów, ale dla porządku

sprawy tak powinno to wyglądać.

Radca prawny potwierdził, że Wojewoda  przepisów nie uchylił więc formalnie obowiązywały w tamtym,

okresie.

Radny Krzysztof  Żelichowski poinformował,  że  dziwi  go,  że  dopiero  teraz  pan  Burmistrz  złożył  taki

wniosek, gdyż w poprzednich latach tego nie uczynił. Radny odniósł się do Radcy Prawnego Pawła Tabora

cyt.”powiedzieć można wszystko,  a wszyscy wiedzą o co chodzi”.  Radny oświadczył,  że na pewno nie

chodzi   tu  o  żadne  pieniądze,  gdyż  jest  to  drugorzędna  sprawa  i  wielokrotnie  to  udowadniał.  Radny

stwierdził, że wstrętne jest to, że człowiek który nie bywał na poprzednich sesjach w miesiącu styczniu i

lutym występuje  teraz  z  takim wnioskiem.  Radny  stwierdził,  że  nie  rozumie  tego  wszystkiego.  Radny

oznajmił,  że  ma  nadzieje,  że  te  same  kategorie  będą  zastosowane  w stosunku  do  szefa  urzędu  i  jego

pracowników, którzy również mają obowiązek być na sesjach. Zdaniem radnego jest to „karygodne” żeby

osoba, która nie uczęszczała na sesjach występowała o zmianę w regulaminie.
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Radny Krzysztof  Koronkiewicz  odniósł  się  do  wniosku i  zapytał  czym spowodowana  jest  różnica  w

obniżeniach? Tzn.  cyt.”Pani  Aldona Chamarczuk 30%, Agnieszka Jęsiek-Barabasz 30%, Janusz Justyna

20%, Krzysztof Koronkiewicz 30%, Mariola Wegner 30%, Stanisława Wełniak 30%, Krzysztof Żelichowski

60 %. Sory Krzysiek chyba najbardziej podpadłeś„. Radny odniósł się do komisji z dnia 28 marca 2022 r. i

oznajmił, że na ww. komisji nie było obecnych dwóch radnych, a ich imiona mimo to nie znalazły się na

wspomnianej uchwale. Zdaniem radnego nie wpisane osoby, to osoby które bardzo chętnie podnoszą rękę

panu Burmistrzowi, więc za pewne dlatego nie zostały wpisane. Radny zadał pytanie Radcy prawnemu czy

obniżenie diet nie powinno dotyczyć sesji i komisji stałych?. Radny zapytał cyt.” jeżeli panu Burmistrzowi

rano zachce się mieć sesję nadzwyczajną i tak w ciągu miesiąca całego zrobi 20 sesji to my wszyscy mamy

tu przychodzić 20 razy, bo panu Burmistrzowi się tak przyśniło, że tak chce.” czy pracodawcy w związku z

taką dużą nieobecnością nie pozwalniają takie osoby z pracy?. Radny oznajmił, że jest to po prostu absurd.

Zdaniem radnego w innych Radach takie obniżenie tyczy się wyłącznie planowanych komisji i sesji stałych.

Radny odniósł się do pana Burmistrza i stwierdził, że radni też mają swoje życie. Radny poinformował, że

informacje o zwołaniu ostatniej sesji radni otrzymali dzień przed sesją o godz 14:30 a pozostali radni, którzy

podpisali ten wniosek nie poinformowali wcześniej pozostałą część Rady. Zdaniem radnego nieobecność nie

powinna się odnosić jeżeli nie ma zachowanego przynajmniej 7 dni od wpłynięcia wniosku do momentu

zwołania sesji. Zdaniem radnego zwołanie sesji na godz 8 jest po prostu nie ludzkie ze względu na to, że ktoś

może być w tym czasie w pracy i nie ma możliwości się z niej zwolnić. Radny oznajmił, że nie chodzi tu o to

aby wziąć tą dietę tylko o to, aby w jakiś sposób istnieć w tej Radzie jeżeli jako radny chce się coś zrobić.

Zdaniem radnego być może brakuje panu Burmistrzowi pieniędzy na nagrody dla pani Burmistrz, dlatego

złożył  taki  wniosek.  Radny oznajmił,  że  pan Burmistrz  w ostatnim czasie  publikował  wpisy  na  swoim

portalu  żaląc  się,  że  zarabia  najmniejsze  wynagrodzenie  ze  wszystkich.  Radny  odniósł  się  do  pana

Burmistrza i stwierdził, że jeżeli faktycznie tak panu Burmistrzowi brakuje cyt. ”podejrzewam, że większość

radnych chętnie się panu do życia dołoży, bo te 16 tys to faktycznie jest bardzo ciężkie na to co pan mówi”.

Radny stwierdził, że według niego nawet na te 16 tys pan Burmistrz nie zasługuje. Radny odniósł się do

Radcy prawnego, aby najpierw sprawdzić czy obniżenie diet nie powinno dotyczy tylko  komisji  i  sesji

planowanych. 

Radca Prawny stwierdził, że uchwała mówi o sesjach Rady nie precyzując, czy też dzieląc ich na sesje

zwyczajne czy nadzwyczajne.  Zdaniem Radcy prawnego Rada powinna podjąć uchwałę  w stosunku do

wszystkich obecności na sesjach czy komisjach, gdyż tak każde ustawodawca. Jeżeli chodzi o zwoływanie

sesji  Burmistrz  jest  uprawniony  zgodnie  z  samorządem  gminny  do  żądania  zwołania  sesji,  natomiast

obowiązek zwołania jej ma Przewodniczący w terminie nie późnym niż 7 dni od dnia wpływu wniosku.

Odnośnie zwalniania radnych z pracy Radca prawny poinformował, że pracodawca ma obowiązek zwolnić

każdego pracownika w celu odbycia obecności na posiedzeniach komisji czy sesji. Radca prawny oznajmił,

że pracodawca nie może zwolnić pracownika z powodu uczestniczenia nawet w 20 sesjach w miesiącu
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poniewąż mówią o tym przepisy m.in. o samorządzie gminnym. Wojewoda natomiast stwierdzając błędy w

uchwale ustalił, że dieta nie jest wynagrodzeniem i tym bardziej nie może być traktowana jako stała pensja.

Ta kwestia przejawia się w wielu orzeczeniach sądów administracyjnych, czy też rozstrzygnięć Wojewodów.

Dieta stanowi rekompensatę czasu i w zasadzie utraty wynagrodzenia. Radca prawny odniósł się do radnego

Krzysztofa  Koronkiewicza  cyt”  Panie  radny  ja  mówię  jak  wyglądają  przepisy  prawne  natomiast  nie

dyskutuje tu czy to jest zasadne, czy nie zasadne”.

Radny Stanisław Wełniak oznajmił, że jego zdaniem są to tzn. „akademickie wywody”. Radny stwierdził,

że tylko w Polsce szuka się dziwnych rozwiązań, które później w praktyce powodują takie sytuacje jak

dzisiaj. Zdaniem radnego dieta oznacza produkty, które trzeba zjeść w odpowiedni sposób, aby mieć tzw.

energie życiowa, dotyczy to człowieka i wszystkich istot żyjących. Drugą wykładnia diety według radnego

jest określenie diety jako rekompensaty za wyjazd w delegację gdzie trzeba zjeść tzw. więcej niż w domu.

Radny  oznajmił,  że  w  danym  przypadku  dieta  powinna  być  rekompensatą  za  stracony  czas  i  za

zaangażowanie. Radny stwierdził, że ze względu na wyjątkową złośliwości i małostkowość pana Burmistrza,

który swoim postępowaniem nie wie  już  jak radnym życie  utrudnić  powinno się na poziomie przyjęcia

porządku obrad odrzucić wniosek, ponieważ jego zdaniem Rada nie została powiadomiona prawidłowo o

terminie zwołania sesji. Radny poinformował, że  zarządzenie o zwołaniu sesji na 9 marca zostało wydane 8

marca i opublikowane o 6:51. Radny oznajmił, że został poproszony przez Przewodniczącego, aby wskazać

konkretną  datę  sesji  w  celu  poprawienia  niegodności  wskazanych  przez  RIO.  Radny  wspominał,  że

zaproponował aby przyspieszyć sesje z 30 marca i zwołać ją na 17 marca. Pismo z ww. propozycją zostało

skierowane przez pana Przewodniczącego do pana Burmistrza. Po pewnym czasie pan Burmistrz nie biorąc

pod  uwagę  tej  propozycji  wystąpił  z  wnioskiem  o  zwołanie  sesji  na  9  marca.  Zdaniem  radnego

Przewodniczący nie chcąc wprowadzać dodatkowych konfliktów, czy też nieporozumień uznał  termin 9

marca  za  odpowiedni.  Radny  oświadczył,  że  był  przekonany,  że  sesja  odbędzie  się  w  terminie  jaki

pierwotnie zaproponowali radni. Na sesji w dniu 9 marca nie było tzw. kworum, sesja została przerwana, w

związku  z  tym  Przewodniczący  wyznaczył  jej  nowy  termin  na  15  marca.  Radny  wspomniał,  że

zawiadomienie o zwołaniu kolejnej sesji na godz 8:00 zostało wysłane do radnych 21 marca o godz 16:00.

Radny stwierdził, że jeżeli ktoś uznaje taką formę powiadamiania radnych o sesji za skuteczna to cyt” to w

moim przekonaniu nie jest do obrony”. Radny stwierdził, że rozumie że obowiązują przepisy, które mówią o

tym,  że  na  wniosek  Burmistrza  sesja  musi  się  odbyć  w  przeciągu  7  dni,  a  pan  Przewodniczący  jest

zobowiązany ją w tym terminie zwołać. Zdaniem radnego radni nie są pracownikami, ani podwładnymi pana

Burmistrza, a on sam nie będzie ich wzywał na każde żądanie i stawiał ich pod ścianą. Radny wspomniał, że

materiały na ww. sesje zostały wysłane razem ze wnioskiem o zwołaniu sesji. Radny zapytał w jaki sposób

radni  mieli  dowiedzieć  się  o  terminach  sesji  i  zapoznać  się  z  jej  materiałami.  Radny  oświadczył,  że

wnioskuje  za  tym aby  przy  porządku  obrad  odrzucić  projekt  uchwały  z  powodu  złego  powiadomienia

radnych o terminach sesji oraz niemożliwości przygotowania się do przeprowadzenia jakiejkolwiek dyskusji,
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czy też zapoznania się ze zmianami w budżecie i WPF. Radny stwierdził cyt. „przynajmniej ja się nie dam

sprowadzić do jakiegoś popychadła pana Pulita dlatego, że on ma  takie życzenie”.

Radny Krzysztof Żelichowski  odniósł się do Radcy prawnego cyt. „czy jak jest Pan w sądzie i czegoś w

kodeksie nie jest zakazane to co Pan mówi, że mogłoby się to wydarzyć ale nie musi?”. Radny skierował do

Radcy prawnego pytanie czy jako radny ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich sesjach mimo, że nie

zostało nigdzie wyszczególnione, że obowiązek dotyczy sesji stałych, czy też tych zwoływanych w trybie

pilnym. Radny zapytał, czy Radca prawny podjąłby się reprezentowania swojego klienta dowiadując się na

dzień przed jego rozprawą?. Zdaniem radnego dzisiejsza dyskusja została celowo skierowana przez pana

Burmistrza  na temat diet, po to aby pokazać, że radnym zależy tylko na dietach. Radny oświadczył, że jest

to nieprawda i tak jak zapisał to w swoim piśmie zrzeknie się diet za dwa miesiące i przedstawi własne

dowody, że przelał je na ludzi którzy tych pieniędzy potrzebują, a nie na dodatki specjalne  dla pracowników

urzędu.

Radna Mariola Wegner  stwierdziła, że gdyby nie jej obecność w poniedziałek w urzędzie to by o zwołaniu

sesji  nie  wiedziała,  ponieważ  informacja  o  niej  przyszła  tylko  mailem.  Radna  oznajmiła,  że  o  sesji

poinformował ja pracownik biura rady. Radna stwierdziła,  że nie ma obowiązku sprawdzenia codziennie

swojej poczty. Radna oznajmiła, że nie ma możliwości z dnia na dzień opuszczać swojej pracy, ponieważ

musiałaby przy tym zachować jej prawidłową organizacje, a to w tak krótkim czasie nie jest proste.

Radca prawny oznajmił, że jego wypowiedź na temat zwalniania pracownika przez pracodawcę dotyczyła

rzeczywistego stanu prawnego. Radca prawny wspomniał, że Wojewoda w swoim oświadczeniu pośrednio

napisał, że potrącenie diety nie jest żadna karą, a jedynie brakiem stosownej rekompensaty. Radca prawny

poinformował, że kwestia powiadomień o sesji  z 7 dniowym terminem dotyczy tylko sesji  zwyczajnych

natomiast sesje nadzwyczajne  od lat były powiadamiane tzw. zwyczajowo.

 

Radny Stanisław Wełniak  stwierdził, że nikt nie może udowodnić że zawiadomienie o godz 16 o sesji z

dnia poprzedniego na godz 8 jest skuteczne. Zdaniem radnego o godz 16 ktoś może już spać i obudzić się o 9

godz dnia poprzedniego nie mając pojęcia o zwołaniu sesji. Radny oznajmił, że oczywiście przesadza, ale

forma zawiadomienia o sesjach marcowych była zerowa. Zdaniem radnego właśnie dlatego ta uchwała nie

powinna  być  procedowana.  Radny  stwierdził,  że  jest  to  problem,  który  należy  rozstrzygnąć,  aby

wyegzekwować obecność  radnych na sesjach. Radny oświadczył, że zgadza się że potrącanie diet jest jedną

z tych metod, ale mimo wszystko należałoby zadbać o to aby radni mieli możliwość udziału w zwołanej

sesji. Radny stwierdził, że podczas zwoływania sesji powinno brać się pod uwagę termin 7 dniowy, a jeżeli

termin zostałby określony już wcześniej to należałoby zadbać o to aby zawiadomienie było w odpowiednim

czasie.
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Radny Roman Głyżewski   stwierdził,  że  miesiąc  marzec  był  szczególnym miesiącem dla  wszystkich.

Istotną sprawą był termin 22 marca do którego należało poprawić budżet i WPF. Radny oświadczył,  że

sprawa diet nie jest za bardzo komfortową sprawą. Zdaniem radnego uchwalona uchwała w 2018 była tzw

uchwałą martwą, gdyż widniały w niej już potrącenia, ale nieobecności nie były do końca przestrzegane.

Radny zaproponował, aby na dzisiejszej sesji wniosek pana Burmistrza odrzucić i wrócić do tego tematu w

innym czasie.  Radny zapytał  obecnego Radce prawnego,  czy Rada może poprawić błędny w uchwale i

dostosować ją do spraw technicznych. Radny oznajmił, że kwestia nie usprawiedliwień nieobecności miała

po prostu zdyscyplinować wszystkich radnych, aby uczestniczyli w komisjach i sesjach. 

Radca  prawny  poinformował  radnych,  że  uchwała  nie  wymaga  korekty  jako  niezgodna  z  prawem,

ponieważ od momentu kiedy wyszła z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody jest już zgodna. Rada ma

oczywiście prawo dokonywać zmian w tej uchwale i zapisywać określone nowe rzeczy choć trzeba brać pod

uwagę fakt, że Wojewoda będzie się kierował rozstrzygnięciem i ponownie może zakwestionować zapisy,

które będą mu wychodzić naprzeciw. Radca prawny odniósł  się do radnego Krzysztof Żelichowskiego i

oznajmił, że jego nieobecność regulują całkiem inne przepisy niż ustalanie diet radnych więc te rzeczy są w

ogóle  nie  porównywalne.  Radca  prawny  poinformował,  że  radni  mogą  poprawić  uchwalę  w  każdym

momencie  uwzględniając  przy  tym  propozycje  radnego  Stanisława  Wełniaka  dotyczące  sesji

nadzwyczajnych. Radca prawny oznajmił, że być może Wojewoda stwierdzi, że ten zapis będzie zgodny z

prawem chodź  zdaniem radnego byłby w tej  kwestii  ostrożny.  Radca prawny oznajmił,  że radni  mogą

przygotować, czy to z udziałem mecenasa czy też bez nową uchwałę, lub znowelizować starą. Radca prawny

poinformował radnych że wypłacanie diet radnych odbywa się do 10 dnia kolejnego miesiąca w sytuacji

kiedy nie zostanie podjęta uchwała o obniżeniu diet radnym to diety zostaną wypłacone w pełnej wysokości,

gdyż nie będzie podstawy do jej obniżenia. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zapytał czy nie jest to łamanie prawa tak jak w przypadku otrzymywania

przez panią wice Burmistrz dodatku  przez ok 7 lat.

Przewodniczący poprosił radnego aby odniósł się to bieżącej sytuacji. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zapytał czy jest w przepisach zawarte, że radny bierny czy niebierny musi

5 razy dziennie sprawdzać pocztę żeby wiedzieć o tym, że coś wpłynęło z urzędu miasta? 

Radca prawny oznajmił, że wszyscy radni wiedzą, że nie trzeba jej tyle razy sprawdzać, ale mimo to radny

powinien dochować należytej staranności wypełniając funkcje radnego i sprawując mandat.
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Radna  Mariola  Wegner  zapytała  czy  nie  powinno  mimo  wszystko  być  potwierdzenie  odbioru

jakiejkolwiek wiadomości, albo chociażby wysłanie informacji na telefon.

Radca prawny stwierdził, że do tej pory było to zwyczajowo uregulowane i nikt nie ponosił z tego żadnych

problemów.  Natomiast  takie  kwestie  mogą  zostać  uregulowane  w  statucie  w  jaki  sposób  w  tych

nadzwyczajnych przypadkach zawiadamiać  i  jednocześnie  potwierdzać  odebranie  zawiadomienia.  Radca

prawny jeszcze raz wspomniał, że obniżenie diet nie jest karą.

Radny Krzysztof Żelichowski zapytał, czy przy każdej nieobecności radnego pan Burmistrz będzie wnosił

projekt uchwały ws. obniżenia diet radnego?. Radny oznajmił, że do końca nie orientuje się kogo to jest

obowiązek czy pana Burmistrza, czy też Przewodniczącego. Radny zapytał czy ze względu na to, że na

dzisiejszej  sesji  nie ma radnego Henryka Golli  to Rada na następnej sesji  będzie podejmowała uchwałę

obniżającą dietę temu radnemu i tak w każdym przypadku? Radny oznajmił, że to pytanie skierowane jest

bardziej do wnioskodawcy wniosku,  a nie do Radcy prawnego.

Radca prawny stwierdził, że projekt został złożony przez pana Burmistrza, ponieważ posiada on inicjatywę

uchwałodawczą w tym zakresie w przeciwieństwie do pana Przewodniczącego działającego indywidualnie.

Przepisy uchwały o obniżeniu diet obligują Burmistrza jako osobę, która czuwa nad wykonaniem uchwał.

Zapis w ustawie o samorządzie gminnym  jednoznacznie mówi o tym, że wykonanie uchwał powierza się

Burmistrzowi jako organu wykonawczego. Radca prawny oznajmił, że radni oczywiście mają prawo zmienić

tą uchwale.

Radny Krzysztof Żelichowski  ponownie zadał pytanie panu Burmistrzowi, czy za każdym razem będzie

wnioskował na sesji ws. obniżenia diet?

Radny Krzysztof Koronkiewicz  zapytał  Radce prawnego, czy jest  możliwość wprowadzenia zmiany w

uchwale, aby obniżenie diet odnosiło się tylko do sesji i komisji stałych. Zdaniem radnego ustawodawca

który to stworzył nie przewidział, że w Złotowie Burmistrzem będzie pan A.Pulit.

W  odpowiedzi  Radca  prawny oznajmił,  że  w  jego  przekonaniu  Wojewoda  taką  uchwalę  by

zakwestionował.  Zdaniem Radcy prawnego należałoby wziąć pod uwagę kwestię poruszoną przez radną

Mariole Wegner tj. uregulowania w statucie zasady wcześniejszych zawiadomień, następnie wpisanie zapisu

w uchwale, aby nie obniżać diet w sytuacji kiedy powiadomienie nie nastąpi w odpowiednim czasie.

Radny  Stanisław  Wojtuń  stwierdził,  że  obniżanie  diet  za  nieobecności  na  komisjach  i  sesjach  jest

praktykowane w większości samorządów. Radny oznajmił, że nierozumie skąd ta cała dyskusja i czepianie
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się pana Burmistrza że zastosował taki wniosek. Radny wspomniał, że zazwyczaj funkcjonowało to tak, że

tych  wspomnianych  potrąceń  nie  było  ze  względu  na  zapisy  w  uchwale,  które  obecnie  Wojewoda

zakwestionował. Radny stwierdził, że skoro Wojewoda nie uchylił tych punktów na początku kadencji, a

dopiero  teraz  należałoby  tych  przepisów  po  prostu  przestrzegać.  Radny  stwierdził,  że  za  prawidłowe

zawiadamianie o sesjach odpowiedzialny jest Przewodniczący i to właśnie on powinien tego dopilnować.

Radny zadał  pytanie  Radcy  prawnemu,  czy  jeżeli  Rada  zdejmie  ten  punkt  z  porządku  obrad,  albo  nie

podejmie  jej  to  czy  poniesie  jakieś  z  tego  tytułu  konsekwencje?.  Zdaniem  radnego  Rada  posiada

obowiązująca uchwałę, która wymaga obniżanie wysokości diet za nieobecności w formie uchwały. Radny

zapytał jakie konsekwencje poniesie Rada, jeżeli nie będzie podejmować takich uchwał w przyszłości?

Radca  prawny  oznajmił,  że  prawo  z  tego  tytułu  nie  przewiduje  jednoznacznej  sankcji,  natomiast  nie

podjęcie takiej uchwały będzie oznaczało, że Rada nie wykonuje swoich zapisów uchwał. 

Radny Łukasz Piosik oznajmił, że kwestia informowania o sesjach zawsze była i mailowa i telefoniczna.

Radny  oznajmił,  że  zwołanie  sesji  na  22  marca  było  ostatnią  szansa,  aby  Rada  mogła  przegłosować

istniejący kształt WPF, po to aby RIO nie musiało tego zrobić za Radę. Radny wspomniał, że nie był obecny

na sesji na której nie było kworum, gdyż nie miał kontaktu do poczty służbowej. Radny zapytał Radę czemu

nie chce podjąć decyzji o procentowym obniżaniu diet za nieobecności w sesji i komisjach tj. Jeżeli radnego

w 100 % nie było by na komisjach i na sesjach to w 100 % odjęłoby mu się wysokość dietę. Radny oznajmił,

że rozumie, że dieta jest rekompensatą, ale pytanie jest za co?. Radny stwierdził, że nie będzie komentował

śmiechu pozostałych radnych cyt „no tak pan Panie Wełniak słynie z tego śmiechu i pan Żelichowski”. 

Radca prawny zapytał radnego, czy chodziło mu o to, czy radny może  nie mieć diety w ogóle, oraz czy to

obniżenie może wynosić 100 %? Radca prawny stwierdził, że Rada określiła w swojej uchwale że łączna

kwota potrąceń nie może wynosić więcej niż 60% diety za dany miesiąc. 

Radny Łukasz Piosik zapytał Radce prawnego, czy w związku z tym można obniżyć o więcej procent

wspomnianą dietę? 

Radca prawny oświadczył, że można, lecz ta kwestia zależy już od decyzji Rady. Radca prawny oznajmił,

że trzeba pamiętać tylko o tym, aby nie obniżyć jej tak aby jej w ogóle nie było. Radca prawny stwierdził, że

z tego co można zauważyć nawet ci najbardziej zajęci radni w miarę swoich możliwości uczęszczają w

wykonywaniu mandatu radnego. Radca prawny poinformowała radnych o możliwości zwiększenia limitu

potrąceń. 

Radny Łukasz Piosik stwierdził, że w związku z tym obniżenie również może wynosić 20 lub 30%.
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Radny  Krzysztof  Koronkiewicz  poprosił  Przewodniczącego  o  podanie  terminu,  w  którym  otrzymał

informacje o zwołaniu sesji na 22 marca. 

W odpowiedzi Przewodniczący oznajmił, że został poinformowany 21 marca.

Radny Krzysztof Koronkiewicz poprosił o podanie godziny o której został poinformowany.

Przewodniczący poinformował, że była do godz 14:00. 

Radny  Krzysztof  Koronkiewicz oznajmił,  że  radny  Stanisław  Wojtuń  o  zwołaniu  sesji  wiedział

przynajmniej tydzień wcześniej. 

Radny Stanisław Wojtuń oznajmił cyt „co ja wiedziałem, czego nie wiedziałem to Pan  akurat, to nie Panu

o tym mówić”. Radny stwierdził, że Przewodniczący miał 7 dni na zwołanie sesji. Radny poinformował, że

wniosek o zwołanie sesji na godz 8 dnia poprzedniego był po to, aby uratować miasto przez decyzją RIO.

Radny stwierdził, że bardzo dobrze, że Przewodniczący przychylił się do tego wniosku, gdyż dzięki temu

miasto zostało uratowane. Radny oznajmił, że nie wierzy, że pozostali radni nie wiedzieli o zwołaniu sesji,

gdyż  zdaniem radnego Złotów jest  tak  mały,  a  radni  posiadają  bardzo dobre  kontakty  ze  sobą.  Radny

stwierdził,  że  jeżeli  radny  Krzysztof  Koronkiewicz  podejrzewa  go,  że  wiedział  o  zwołaniu  sesji  7  dni

wcześniej to tak samo może sądzić, że pozostali radni o tym również wiedzieli. 

Przewodniczący poinformował,  że  jego  zdaniem  dzisiejszy  projekt  nie  powinien  zostać  procedowany,

ponieważ  w  treści  uchwały  nie  znajdują  się  wszystkie  nazwiska  radnych.  Zdaniem  Przewodniczącego

potrącenia za sesje powinny dotyczyć sesji planowanych, ponieważ sesje nadzwyczajne mogą wiązać się z

różnymi sytuacjami losowymi na które wpływu radni już nie mają. 

Burmistrz poprosił  Radce  prawnego  o  odniesienie  się  to  ostatniej  wypowiedzi  Przewodniczącego.  Ze

względu  na  poruszenie  kwestii  uznaniowości  Burmistrz  poprosił  o  zabranie  również  głosu  przez  panią

Sekretarz, aby wyjaśniła kwestie dotyczącą wysokości procentów. Burmistrz stwierdził, że rozumie że radni

są poruszeni ta kwestią, ale zdaniem Burmistrza należałoby wziąć pod uwagę, że urząd działa w przepisach

prawa  na  podstawie  uchwały  i  jej  zapisach  które  Rada  sama  przyjęła  31  stycznia  2022  r.  Burmistrz

przytoczył treść tej uchwały i stwierdził, że paragraf 2, w punkcie 5, podpunkcie 5 mówi, że o obniżeniu

wysokości diet rozstrzyga Rada w  formie uchwały. Burmistrz oznajmił, że nie był świadomy że dyskusja w

tym temacie może zejść na takie uszczypliwości i na pewno też nie będzie się do nich odnosił. Burmistrz

oświadczył, że nie posiada innych zamiarów niż wypełnianie swojej pracy zgodnie z prawem.  Burmistrz
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oznajmił,  że dzisiejsza sesja została  zwołana zarządzeniem które  podpisał  Przewodniczący,  gdyż jest  to

podstawowa jego rola. Burmistrz odniósł się do sesji z 22 marca i oświadczył, że Przewodniczący mógł

ustalić taką jej godzinę, aby odpowiadała każdemu i aby umożliwić jej kworum.  Burmistrz oznajmił, że jego

wnioski o zwołanie sesji są tylko sugestią umożliwiającą większe zaangażowanie, a ostateczna decyzja o

ustaleniu  terminu  należy  już  tylko  do  Przewodniczącego.  Burmistrz  oznajmił,  że  nie  potrzebne  jest  tu

robienie tzn. ”wycieczek”, należy porostu wykonywać swoją pracę i  spotykać się w dogodnym terminie

umożliwiającym zapewnienie kworum i podjęcie uchwał. Zdaniem Burmistrza procedowana dzisiaj uchwała

jest  dla  radnych  nie  wygodna,  a  sami  radni  próbują  swoje  frustracje  kierować  na  funkcje  Burmistrza.

Burmistrz poprosił również Radce prawnego o przytoczenie skutków nie podjęcia uchwały przez Radę. 

Przewodniczący odniósł  się  do  słów  pana  Burmistrz  i  oznajmił,  że  22  marca  kończył  się  termin  na

poprawienie WPF. 21 marca została  złożony wniosek o zwołanie  sesji  nie planowanej.  Przewodniczący

stwierdził, że każdy wie co by było gdyby zdecydował o zwołaniu sesji na 23 marca, więc nie ma co tej

kwestii komentować. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez panią Aleksandrę Zachęć (Sekretarza

GMZ)

Radny Krzysztof Żelichowski  poprosił o udzielenie odpowiedzi przez pana Burmistrza, czy od dzisiaj za

każdym razem będzie występował z projektem uchwały ws.  obniżenia diet  radnym. Radny oznajmił,  że

skoro Burmistrz jest wnioskodawca to prosiłby o zabranie przez niego głosu.

Burmistrz oznajmił, że w przyjętej przez Rade uchwale z 31stycznia jest paragraf 2, punkt 5, podpunkt 5

mówiący, że o obniżeniu diety rozstrzyga Rada. Burmistrz stwierdził, że właśnie Rada stworzyła uchwałę o

tak  kuriozalnych  rozwiązaniach.  Burmistrz  oznajmił,  że  Radca  prawny  wyjaśnił  już  kto  ma  inicjatywę

uchwałodawczą.  Burmistrz  stwierdził,  że  Rada  wprowadziła  takie  rozwiązanie  które  nikomu  nie  jest

wygodne, ale mimo to Burmistrz próbuje je wypełniać w 100%. Burmistrz oświadczył, że jeżeli Rada nie

zmieni tej kwestii to będzie zobowiązany inicjować taką uchwałę za każdym razem. Burmistrz odniósł się do

Rady,  aby  nie  odwracali  uwagi  od  istoty  sprawy.  Burmistrz  oznajmił,  że  Rada  podjęła  uchwałę,  która

posiada obniżenie związane z nieobecnością, a rolą radnych jest aktywność na sesji.

Pani Sekretarz oznajmiła, że procedowana uchwała została przygotowana w oparciu o listy obecności na

komisjach i sesjach, które odbyły się w miesiącu marcu. W dniu dzisiejszym jeżeli ww. uchwala zostanie

przyjęta Burmistrz wprowadzi autopoprawkę o uzupełnienie osób nieobecnych na komisji z dnia 28 marca, a

także o dzisiejszą sesję. 

Radny Stanisław Wełniak  oznajmił, że zapis  cyt.” ze w związku z nieobecnością radnych itd. w miesiącu

marcu w dniach 9, 15 i 22 marca oraz nieobecnością na posiedzeniach komisji stałych w Złotowie w dniu 26

marca oraz sesji zwykłej 30 marca” jest absurdalny. Radny zapytał skąd urząd wiedział, że radny Stanisław
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Wełniak będzie nieobecny 28 marca cyt. „ludzie kochani tak nie róbcie”. Zdaniem radnego urząd przewiduje

rzeczy, które nie są do przewidzenia i opisuje to w uchwale. 

Przewodniczący odniósł się do wszystkich radnych, aby pozwolili zakończyć wypowiedź pani Sekretarz.

Zastępca Burmistrza stwierdziła, że zapisy, które tak śmieszą radnych są konsekwencją uchwały przyjętej

przez Radę.  Zastępca Burmistrza odniosła się do zapisu w uchwale tj.  cyt  „diety są rozliczane w ciągu

miesiąca, czyli wszystkie nieobecności w ciągu miesiąca zgodnie z ta uchwałą muszą zostać potrącone”.

Zastępca  Burmistrza  wspomniała,  że  sesje  planowane  odbywają  się  zazwyczaj  pod  koniec  miesiąca,

materiały na sesje są wysyłane 7 dni przed terminem sesji. Zastępca Burmistrza odniosła się do radnego

Stanisław Wełniaka, że faktycznie jest tak, że wysyłając te materiały nikt nie może przewidzieć kogo nie

będzie. Zastępca Burmistrza oznajmiła, że pomysł autopoprawki jest wypełnieniem wszystkich wymogów,

które  radni  zapisali  w  swojej  uchwale.  Dieta  musi  zostać  rozliczona  w  ciągu  miesiąca,  a  wszystkie

nieobecności muszą zostać w niej uwzględnione. Kwestia wysokości potrącenia diety wynika z uchwalonej

przez Radę uchwały tj.: 20% za komisje, 30 % za sesję, natomiast górna granica wynosi nie więcej niż 60%.

Zastępca Burmistrza wspomniała, że jeżeli w ciągu miesiąca powstaną jakieś nieobecności radnych musi

zostać przygotowana uchwała o obniżeniu wysokości diet radnych. Zdaniem Zastępcy Burmistrza  robienie z

tego jakiś niepotrzebnych złośliwości i intencji,  które w rzeczywistości są nielogiczne jest po prostu nie

poprawne.

Radny Łukasz Piosik oznajmił, że najlepszym wyjściem jest modyfikacja istniejącej uchwały o zapis tj. aby

egzekwować obniżenie diet na podstawie listy obecności aby ominąć procedure co miesięcznej uchwały.

Radny odniósł się do Przewodniczącego i zapytał czy pamięta sytuację, w której sesja została przerwana na

okres kilku tygodniowy, a jej przerwa została następnie skrócona. Radny odniósł się do radnych, że nie

wyłączy swojego telefonu, ponieważ w ten sposób rejestruje w jaki sposób pan Wełniak się zachowuje.

Radny  oznajmił,  że  nierozumie  dlaczego  nie  może  rejestrować  dzisiejszej  sesji  skoro  sesja  i  tak  jest

rejestrowana. Radny odniósł się do radnego Stanisława Wełniaka cyt. „nie mogę bo pan nie chce pokazać jak

się zachowuje, jakie mini robi”

Przewodniczący odniósł się do wszystkich radnych, aby zachować porządek na obradach dzisiejszej sesji i

poprosił radnego Łukasza Piosika o dokończenie swojej wypowiedzi. 

Radny Łukasz Piosik zapytał Przewodniczącego jak wyglądała procedura wznawiania sesji z 26 stycznia i

czym różniło się od sesji z 22 marca.? Radny zapytał również co by się stało jeżeli Przewodniczący zwołałby

ją później niż termin 31 stycznia.
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Przewodniczący odpowiedział, że Rada nie debatuje nad sesja styczniową, a nad marcowa.

Radny Stanisław Wełniak odniósł się do Zastępcy Burmistrza, aby trzymała się faktów. Radny zapytał,

czemu w paragrafie  pierwszym wymienione są  tylko takie  nazwiska jak:  Chamarczuk,  Jęsiek-Barabasz,

Justyna,  Koronkiewicz,  Wegner,  Wełniak,  Żelichowski?.  Radny  zapytał,  czemu  urząd  zakładał,  że  na

komisjach 28 marca nie będzie tylko tych radnych, a pozostałych nie wzięli pod uwagę.? Radny odniósł się

do Zastępcy Burmistrza, aby nie używała argumentu, że trzeba rozliczyć diety, gdyż Radę ten argument nie

obchodzi,  ponieważ  diety  mogą  zostać  rozliczone  na  następny  miesiąc.  Radny  stwierdził,  że  urząd

przygotowując taką uchwalę zakłada, że ww. radnych w dniach 28 i 30 marca nie będzie.

Zastępca Burmistrza oznajmiła, że to co zostało zapisane to wiedza z dnia 28 marca tj. że do 28 marca te

osoby nie brały udziału w sesjach i komisjach. Ten wariant dotyczy również obecności wszystkich radnych

na sesji w dniu 30 marca, w sytuacji kiedy nie byliby obecni, wprowadzona autopoprawka uwzględniałaby tą

kwestię.  Zastępca Burmistrza poprosiła panią Sekretarz o przedstawienie radnemu Wełniakowi w jakich

dniach odbywały się komisje i sesje. 

Pani Sekretarz poinformowała, że posiedzenia komisji odbyły się 8 marca, 22 marca, 28 marca. Natomiast

Sesje nadzwyczajne 9, wznowiona 15 marca, 22 marca i 30 marca. 

Zastępca Burmistrza  oznajmiła,  że  urząd miał  wiedzę o  nieobecności  radnych do  28 marca.  Zastępca

Burmistrza  odniosła  się  do  radnego  cyt  „ponieważ  powtórzę  jeszcze  raz  oczywiście  pana  radnego  nie

interesuje rozliczenie, natomiast nasza księgowość tak”. Zdaniem Zastępcy Burmistrza jedynym logicznym

rozwiązaniem było wprowadzenie na sesji autopoprawki, dopełniającej listę nieobecnych radnych. Zastępca

Burmistrza poinformowała, że na liście znalazłyby się wszyscy radni, którzy w jakim kol wiek terminie byli

nieobecni. Zdaniem Zastępcy Burmistrz jest to prosta konsekwencja tego, co Rada zapisała w uchwale.

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że w głównej mierze nie chodzi tu o same diety, a jedynie o show

i  przedstawienie,  że  radni  kłócą  się  o  swoje  pieniądze.  Radny  poinformował,  że  jest  to  nieprawda,  a

dowodem na to jest nagrywanie przebiegu sesji przez radnego Łukasza Piosika. Radny odniósł się do Radcy

prawnego i zapytał, czy jeżeli radni nie wiedzieli o tym, że są nagrywani i nadal nie wyrażają na to zgody, to

radny może swoim prywatnym telefonem nagrywać posiedzenie sesji.? 

Przewodniczący poinformował, że Radca prawny odniesie się zaraz do tej kwestii, po wypowiedzi pani

Sekretarz.

12
 



Protokół Nr XLIII.2022 z  XLIII.2022 sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 marca 2022 r. 

Pani Sekretarz  poinformowała, że po przyjęciu do porządku obrad projektu uchwały ws. obniżenia diet,

miała zostać zgłoszona autopoprawka uwzględniająca nieobecności dodatkowo dwóch radnych, którzy nie

byli obecni na komisji 28 marca i na dzisiejszej sesji.

 Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do wniosku złożonego przez Burmistrza Miasta Złotowa.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek złożony przez Burmistrza Miasta Złotowa ws rozszerzenia

porządku obrad przedmiotowej sesji Rady Miejskiej w Złotowie o projekt uchwały ws obniżenia diet radnym

Rady Miejskiej w Złotowie jako punkt 23 porządku obrad.

W  wyniku  przeprowadzonego  głosowania  Rada  7  głosami  „przeciw”,  przy  2  głosach  ”za”i  5  głosach

„wstrzymujących się” nieprzyjęta przedmiotowy wniosek.     

Radni  nie  zgłosili  innych  uwag  i  pytań  do  porządku  obrad  określonego  zarządzeniem  nr  8.2022

Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 22  marca 2022 r. 

Radny  Krzysztof  Żelichowski   poprosił  o  zajecie  głosu  przez  Radce  prawnego.  Radny  oznajmił,  że

dzisiejsza sesja jest nagrywana przez radnego Łukasza Piosika i być może zostanie udostępniona. Radny

poinformował, że został już niejednokrotnie nagrywany przez radnego i w związku z tym nie życzy sobie

aby bez jego wiedzy było to robione. 

Radca  prawny  poinformował,  że  jeżeli,  ktoś  odczuwa,  że  jego  dobra  osobiste  zostały  w  ten  sposób

zagrożone może dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego bądź karnego i dopiero takie

organy mogą ustalić tą kwestie. 

Przewodniczący  podziękował  za  zajęcie  głosu przez  Radce prawnego i  poprosił  radnych o zachowanie

kultury na dzisiejszych obradach sesji. 

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie:

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXIX sesji, oraz z nadzwyczajnej XL sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

4. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad.

5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa. 

6. Interpelacje i zapytania radnych.
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7. Informacja  Komendanta  Powiatowego  Policji,  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży

Pożarnej oraz Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście Złotowie za rok

2021.

8. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2021 roku oraz

przedstawienie zadań i planów na rok 2022.

9. Sprawozdanie  z  realizacji  „Gminnego  programu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  oraz

ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na lata 2021- 2026”.

10. Informacja w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji miejskich w 2022 roku.

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na

lata 2022-2026.

13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów.

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  w  trybie  bezprzetargowym

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów.

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa na 2022 rok”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Złotów w

2022 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów na rok

2022.

18. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Złotowa,  obszaru  położonego  między  ul.  Królowej

Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim.

19. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2022

rok.

20. Podjęcie uchwały  w sprawie skargi złożonej przez Pana Arkadiusza Janczewskiego na działanie

Burmistrza Miasta Złotowa w zakresie nieprawidłowości wobec procedury i sposobu rozpatrzenia

przez Burmistrza wniosku złożonego przez Pana Arkadiusza Janczewskiego o wydanie decyzji o

warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na działkach nr

236 i 237 przy ul. Jastrowskiej w Złotowie (znak GPiK-DWZ.6730.7.2020).

21. Podjęcie uchwały w sprawie skargi  złożonej  przez Pana Arkadiusza Janczewskiego na działanie

Burmistrza Miasta Złotowa w zakresie procedury i sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta

Złotowa wniosku złożonego przez Pana Arkadiusza Janczewskiego o wydanie decyzji o warunkach

zabudowy  dla  inwestycji  polegającej  na  budowie  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  z

dopuszczeniem  usług  w  parterze,  oraz  garażu  podziemnego  na  działce  numer  287/36  przy  ul.

Sportowej (znak GPiK.DWZ.6730.9.2020).
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22. Podjęcie uchwały w sprawie skargi  złożonej  przez Pana Arkadiusza Janczewskiego na działanie

Burmistrza Miasta Złotowa w zakresie nieprawidłowości wobec procedury i sposobu realizowania

przez  Burmistrza  Miasta  Złotowa  czynności  w  ramach  sporządzenia  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy ul.

Wioślarskiej i ul. Partyzantów (znak GPiK-GP.6722.1.2018).

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

24. Sprawy rożne i zapytania uczestników sesji.

25. Zamknięcie sesji.

5.Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa. 

Radni otrzymali „Informację z działalności  Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od 5 stycznia dnia 18

grudnia 2021 r. do dnia 14 stycznia 2022 r.”  w materiałach dotyczących XXXIX sesji Rady Miejskiej w

Złotowie. Informacja była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.

Radny Roman Głyżewski oznajmił, że informacja z działalności Burmistrz dotyczy okresu od 5 stycznia do

18 marca. Radny zapytał pana Burmistrza czego dotyczyły spotkania z 3 marca, czyli udział w spotkaniu dot.

koncepcji  uregulowania ruchu komunikacyjnego w mieści;  a  także jakie ustalenia zapadły na I Walnym

spotkaniu WZLOT, które odbyło się 16 marca 2022r.

Burmistrz stwierdził, że w wymienionym okresie przez radnego miało miejsce bardzo istotne spotkanie  z

tzw. ekspertem. Miasto w ramach środków z Funduszy Norweskich będzie realizować strategie transportową

tj. strategie mobilności w Złotowie. Zdaniem Burmistrza każda strategia rozwoju miasta musi uwzględniać

istotny element jakim jest mobilność. Burmistrz poinformował, że po spotkaniu dowiedział się jakie szersze

znaczenie  ma to  pojęcie  tj.  nie  tylko  dotyczy ono transportów przejazdowych,  lecz  również  mobilność

związana z  samym ruchem mieszkańców i  gości  przybywających uwzględniających transport  zbiorowy,

ścieżki rowerowe, a także ścieżki piesze. Miasto zmierza do tego, aby uchwalić dokument, który szeroko

przeanalizuje problemy miasta dotyczącego komunikacji  i  mobilność aby wyznaczyć pewne kierunki  jej

działania.  Burmistrz  poinformował,  że  rozwiązania  ścieżek rowerowych z  innych miast  wprost  dają  się

przenieś  na  Złotów.  Burmistrz  oznajmił,  że  w  efekcie  planowania  ma  zostać  monitorowany  ruch  aby,

przeanalizować gdzie w jakich godzinach i na jakich ulicach są tzw kumulacje. Burmistrz wspomniał, że

samo porozumienie z zakładami pracy o zmianę godzin funkcjonowania zakładu, czy przesunięcie o 15 min

rozpoczęcia zajęć lekcyjnych w szkołach może rozładować zakorkowane ulice. Burmistrz wspomniał, że na

ww. spotkaniu Burmistrz wraz z ekspertem objechał miasto, a także peryferia czyli  Gminę Wiejską aby

pokazać dostępne alternatywne rozwiązania drogowe ścieżek i głównych zakładów. Burmistrz stwierdził, że

te zamierzenia mają doprowadzić do większych konkretów  w zakresie alternatywnej obwodnicy miasta,

której  przebieg musi  znajdować się w części  głównej  Gminy Wiejskiej.  Burmistrz poinformował,  że na
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spotkaniu organizacji  WZLOT odbyło się  pierwsze spotkanie  na którym nastąpił  wybór  władz zarządu,

komisji  rewizyjnej,  a  także  Rady  zgodnie  ze  Stutem,  który  został  omówiony  i  przyjęty.  Burmistrz

poinformował, że nowy powołany zarząd m.in. został zobowiązany do rejestracji stowarzyszenia w KRS.

Burmistrz  wspomniał,  że  dla  zarządu  został  opracowany  plan  działania  tj.  gromadzenie  informacji  aby

wypełnić  cele  organizacji  która  została  przedstawiona  przed  przystąpieniem  samego  miasta.  Burmistrz

oznajmił, że członkami założycieli jest 16 samorządów, a także 16 organizacji i firmy. Kolejnym etapem

organizacji  będzie ustalenie dalszych konkretów po rejestracji  w KRS tj  stawek,  składek,  i  konkretnych

działań na obecny sezon turystyczny.

Radni nie zgłosili  uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w

okresie od dnia 18 grudnia 2021 r. do dnia 14 stycznia 2022 r.” została przyjęta przez Radę.

6. Interpelacje i zapytania radnych

Radny Stanisław Wełniak oznajmił, że dwukrotnie zgłaszał interpelacje dotyczącą nazwy Stowarzyszenia

Złotowski Dom Kultury, którego założycielem i członkiem jest radny Łukasz Piosik i które to korzysta ze

środków publicznych budżetu miasta.  Radny poinformował,  że  jego głównym zamiarem złożenia  takiej

interpelacji  było  uzyskanie informacji,  czy  nazwa  stowarzyszenia  odnosząca  się  wprost  do  Miejskiej

instytucji kultury tj. Złotowski Dom Kultury nie powoduje zamieszania informacyjnego co do tożsamości

tych organizacji. Zdaniem radnego pan Burmistrz powinien zadbać m.in. o ochronę nazwy „Złotowski Dom

Kultury”.  Radny  wspomniał,  że  wcześniejsze  odpowiedzi  były  wymijające  i  nie  odnosiły  się  do  istoty

interpelacji.  Zdaniem radnego brak  reakcji  Burmistrza  należy  uznać  za  poważny  błąd,  który  być  może

spowodowany jest  obawą o  utratę  poparcia  przez  radnego.  Radny  stwierdził,  że  ocenę  sensowności  tej

interpelacji  pozostawia  już  mieszkańcom.  Radny  poinformował,  że  chciałby  mimo  wszystko  uzyskać

informacje o pełnej działalności stowarzyszenia w roku 2020 oraz 2021 tj. sprawozdań merytorycznych z

działalności, ilości zorganizowanych imprez oraz wykonanie dochodów i wydatków. Radny oznajmił, że jest

świadomy, że o takie informacje mógłby się zgłosić do samego stowarzyszenia,  ale jest  przekonany, że

spotkałby się  z  odmową udzielenia  takich informacji.  Zdaniem radnego opinia  publiczna powinna mieć

możliwość  uzyskania  takich  informacji,  gdyż  tak  jak  wiadomo  stowarzyszenie  korzysta  ze  środków  z

budżetu miasta. Drugą sprawą jaką radny poruszył w swojej interpelacji była kwestia uporządkowania terenu

przy ul. Kresowiaków a w szczególności tzw. obelisku, na którym widnieje nazwa ulicy, a także brzegów

jeziora  Zalewskiego  wzdłuż  promenady  ul.  Jeziornej.  Radny  stwierdził,  że  znajdująca  się  tam  zieleń

kosztowała miasto 400 tys. jest ona przykładem na to jak nie trafioną była decyzja była modernizacja tej

zieleni. 

Radna Mariola Wegner  w swoje interpelacji poprosiła o zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż ul.

Westerplatte,  a  także  o sprawdzenie  do kogo te  terenu należą.  Wspomniane  tereny to  m.in.  plac  przed

cukiernią „bagietka” i  wokół niej,  a także dwa kwietniki  przed sklepem „Bobas” i  sklepem sportowym.
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Radna  poprosiła,  również  o  przeprowadzenie  konserwacji  i  przeglądu  lamp  na  promenadzie.  Radna

poinformowała, że w niedziele zauważyła zbitą lampę od strony domków jednorodzinnych. Zdaniem radnej

wszystkie lampy znajdujące się na promenadzie są brudne przyciemnione i nie spełniają swojej funkcji w

100 %. Radna wspomniała, że w dobie drogiej energii należy szczególnie dbać o urządzenia oświetleniowe.

Radna  poprosiła  również  o  udzielenie  informacji  czy  istnieje  harmonogram przeglądu konserwacji  tych

lamp, jeżeli tak to kto jest za nie odpowiedzialny.

Radny Krzysztof Koronkiewicz zgłosił interpelacje o następującej treści:

„Nawiązując  do  odpowiedzi  z  pisma  O-S.0003.13.2022,  które  uważam  za  nie  odpowiadające  na  moje

zapytania jak również nie pełne proszę o uzupełnienie odpowiedzi a mianowicie:

1. „Dodatki  specjalne  dla  Pani  zastępcy  Burmistrza  mieściły  się  wydatkach  na  wynagrodzenie

pracowników Urzędu Miejskiego”.

- Czy to oznacza, że wcześniej były zaplanowane?

- Czy jeśli  były wypłacone z funduszu płac Urzędu Miasta to czy nie zawyżyły średniej płac w

Urzędzie?

2. Inspektor  ds.  Obrony  Cywilnej  i  Zarządzania  kryzysowego  zawsze  zajmuje  się  zdarzeniami

incydentalnymi  np.  Gdy  jet  powódź,  wichury,  pożar  itp.  Epidemia  tez  się  zalicza  do  sytuacji

kryzysowych, więc jak to jest możliwe, że nie jest to w jego obowiązkach jako Inspektora do spraw

kryzysowych.

- Dlaczego w takim bądź razie nie otrzymał premii jednorazowej za sprawne przeprowadzenie akcji,

tylko musiał dostać dodatek comiesięczny?.

3. Odpowiedź na moje trzecie pytanie jest niezadowalające, ani nie wyjaśniające, bo o tym co pani

Chołodowska  otrzymała  kolejne  dodatki  przeczytałem w tabelce  którą,  otrzymałem wcześniej  z

Urzędu Miasta. Dlatego, proszę o szczegółowe wyjaśnienie pkt 3. „Na czym polegały dokładnie

dodatkowe zadania i czy wiązały się z wyłudzonym czasem pracy.”

4. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii wraz z pracownikami MOPS-u i U.M

tworzyli program rewitalizacji poprzez wizję lokalne terenu i innych czynności. Proszę powiedzieć

jakie dostali dodatki pracownicy w którym tym uczestniczyli.

5. Proszę o informację ile aktualnie wynosi wynagrodzenie zastępcy burmistrza, skarbnika, sekretarza

Urzędu Miejskiego. Ile wynosi wynosiło do sierpnia 2021, ile wynosi obecnie, z jakim dniem zostało

ono  wprowadzone,  czy  wymienione  osoby  otrzymały  wyrównania  i  w  jakiej  kwocie.  Proszę  o

informację jakie są składowe wynagrodzenia na wymienionych stanowiskach.

6. Proszę o informację o ile średnio wzrosły w 2022 wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego i

jednostek gminy miasto Złotów. Jaki jest planowany. Jeśli nie wzrosły to na jakim poziomie wzrost

wynagrodzeń jest planowany.

7. Informujecie mnie państwo, że Pani Chołodowska pełniła funkcję koordynatora ds. opracowywania

wniosku  i  uzyskania  dofinansowania  chodzi  o  poprawę  efektywności  energetycznej  obiektów
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użyteczności publicznej Gminy Miasto Złotów. Pytanie

- Czy pani Chołodowska jest specjalistą ds. energetyki?

- Na czym dokładnie polegała jej praca?

- Ile godzin przepracowała ponad normatywny czas pracy?

8. Odpowiedź  na  pytanie  7  zgadzam  się,  że  pani  Magdalena  Jakubowska  –  Buszka  otrzymuje  w

wysokości 500 zł, ale proszę mi wyjaśnić czy pani Chołodowska tradycyjnie nie otrzymuje dodatku

za koordynację tego projektu.

9. Dlaczego inspektor ds. pozyskiwania funduszy jak również pozostałe osoby otrzymały dodatki od 1

lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z zabezpieczeniem do 2024 r. otrzymali te środki zanim projekt

zanim został podpisany i pieniądze spłynęły z projektu. Proszę wyjaśnić z jakich środków już od 1

lipca  były  wypłacone  i  co  by  się  stało  jeśli  te  Fundusze  Norweskie  nie  były  przyjęte  i

zaakceptowane.

10. Jak  daleko  są  posunięte  prace  chodnika  do  Blękwitu.  Widziałem  geodetów  którzy,  wytyczali

chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej, zaznaczone zostały drzewa do wycięcia według mojej wiedzy

bez zgody i uzgodnień z Nadleśnictwem Złotów.

11. Wypowiadała się Pan w mediach publicznych a dokładnie ASTA, gdzie mówił Pan, że są robione

plany  obwodnicy.  Moje  pytanie  czy  są  uzgodnienia  i  porozumienia  pisemne  z  Gminą  Złotów?

Którędy by miała iść ta obwodnica i kiedy rozpoczęcie?

Radny Krzysztof Żelichowski odniósł się do sytuacji na ul Polnej. Radny poinformował, że na ww. ulicy 

prowadzona jest inwestycji do której dojeżdżają bardzo duże/ciężkie samochody. Radny zapytał jak wygląda

nośność tej drogi a także, czy pan Burmistrz wydawał pozwolenie na przejazd tych samochodów. Zdaniem

radnego samochody powinny mieć inny dostęp do tej działki, tym bardziej że na ul. Polnej robią się już tzw.

koleiny. Dla przypomnienia radny wspomniał, że remont tej ul. został oddany do użytku w roku ubiegłym.

Radny  poruszył  też  kwestię  spółki  MZWiK.  Radny  poprosił  o  informację,  czy  w  spółce  obecnie  są

prowadzone  audyty,  jeżeli  tak  to  kto  je  przeprowadza?  Radny  zapytał,  czy  wykonawca  audytu  został

wyłoniony na podstawie przeprowadzonego przetargu, a także  ile wynosił koszt takiego audytu.?

Radny  Krzysztof  Kulasek  odniósł  się  do  tematu  dofinansowania  pieców.  Radny  poinformował,  że  w

obecnej ustawie przyjętej przez Radę widnieje zapis mówiący o tym, że nie można łączyć dofinansowania z

urzędu  Miasta  z  innymi  rodzajami  dofinansowań.  Radny  wspomniał,  że  w  ostatnim  czasie  uzyskał

informacje, że ww. zapis jest błędny, ponieważ istnieje możliwość łączenia takich dofinansowań. Radny

poprosił  o  przygotowanie  przez  pracownika  zajmującego  się  dofinansowaniami  w  Urzędzie  stosownej

poprawki. Druga sprawą jaką poruszył radny to zakłócanie spokoju w rejonie ul. Cechowej, a dokładnie przy

barze „Piwnia”. Radny poinformował, że mieszkańcy wystosowali prośbę, aby uczulić odpowiednie organy

o zakłócanie porządku publicznego w godzinach nocnych. Radny oznajmił, że drugi takim przykładem jest

sklep monopolowy znajdujący się nieopodal ronda, w którym organizowane jest wspólne oglądanie meczy. 
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Przewodniczący oznajmił, że w nawiązaniu do udzielonej przez pana Burmistrza odpowiedzi na interpelacje

radnego w sprawie podniesienia cen wynajmu obiektów sportowych  poprosi o dodatkowe jej uzupełnienie o

niżej zawarte pytania. Radny stwierdził, że pan Burmistrz odwołał się jedynie do kortów tenisowych nie

zrobił  tego jednak w stosunku do pozostałych  obiektów.  W związku z  tym przewodniczący  poprosił  o

wyjaśnienie co oznaczają koszty w wysokości 54 tys zł, które znajdują się w tabeli sporządzonej przez pana

Burmistrza. Jeżeli wspomniane koszty dotyczą wynagrodzeń pracowników, to konkretnie ilu pracowników

to dotyczy, a także za jaki okres pracy. Przewodniczący zapytała również, czy pracownicy pracujące na

kortach  zajmują  się  tylko  pracą  na  nich.  Przewodniczący  poinformował,  że  koszty  kortów  zostały

zamieszczone na portalu internetowym „facebook” i są szeroko komentowane przez mieszkańców. Zdaniem

Przewodniczącego  przeciętny  mieszkaniec  czytają  tą  table  nie  jest  w  stanie  wyczytać  jakich  obiektów

dotyczą te ceny,  choć można zakładać że dotyczą one kortów tenisowych. Przewodniczący oznajmił,  że

odnoszenie się pana Burmistrza do cen obiektów w miejscowości Piła czy Szczecinek jest niezasadne, gdyż

porównanie powinno dotyczyć miast o podobnej wielkości jak np. Czarnków czy Chodzież. Przewodniczący

przytoczył również fakt, że ZCAS nie obsługuje tylko korty, ale np. Pływalnie „Laguna”, Lodowisko, hale

Złotowianka, Stadion Miejski przy ul. Wioślarskiej, oraz obiekty przy ul. al. Mickiewicza. Przewodniczący

odniósł się do pana Burmistrza i stwierdził, że nie prosił o komentarz dotyczący jego zatrudnienia, gdyż w

poprzedniej interpelacji  nie  zadał swoich pytań z zamiarem dotyczącym swojego dobra, ani dobra jednostki

ZCAS, a jedynie dobra mieszkańców Złotowa.

7.  Informacja  Komendanta  Powiatowego  Policji,  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży

Pożarnej oraz Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście Złotowie za rok 2021.

Radni otrzymali   „Informację Komendanta Powiatowego Policji,  Komendanta Powiatowego Państwowej

Straży Pożarnej,  oraz Komendanta Straży Miejskiej  o stanie bezpieczeństwa w mieście Złotowie za rok

2021”  w  materiałach  do  XLIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Złotowie.  Informacja  została  omówiona  na

posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

Radny  Stanisław Wełniak poprosił  o  wyjaśnienie  przez  Komendanta  Straży  Miejskiej,  czy  opłaty  za

miejsca  parkingowe  dotyczą  również  osób  które  posiadają  tzw.  grupę  inwalidzką?.  Radny  poprosił  o

potwierdzenie, gdyż zdaniem radnego jest to dość istotny temat, który jest często poruszany.

Komendant  Straży  Miejskiej  potwierdził,  że  kierowcy  posiadający  kartę  inwalidy  na  miejscach

parkingowych wyznaczonych dla tych osób są zwolnione z opłaty parkingowej. Komendant poinformował,

że nigdy nie było inaczej. 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja Komendanta Powiatowego Policji,
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Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  oraz  Komendanta  Straży  Miejskiej  o  stanie

bezpieczeństwa w mieście Złotowie za rok 2021” została przyjęta.

8.Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2021 roku oraz

przedstawienie zadań i planów na rok 2022.

Radni otrzymali „Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2021

roku oraz przedstawienie zadań i  planów na rok 2022” w materiałach do XLIII  sesji  Rady Miejskiej w

Złotowie. Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

Radni  nie  zgłosili  uwag  i  pytań  do  ww.  sprawozdania.  „Sprawozdanie  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Złotowie z działalności w 2021 roku, oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2022” została

przyjęte.

9.Sprawozdanie  z  realizacji  „Gminnego  programu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  oraz

ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na lata 2021- 2026”.

Radni otrzymali „Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na lata 2021- 2026” w materiałach do

XLIII  sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniu komisji stałych

Rady Miejskiej w Złotowie. 

Radni nie zgłosili  uwag i pytań do ww. sprawozdania. „Sprawozdanie z realizacji  „Gminnego programu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na

lata 2021- 2026” zostało przyjęte.

10.Informacja w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji miejskich w 2022 roku.

Radni otrzymali „Informacje w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji miejskich w 2022 roku” w

materiałach do XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została omówione na posiedzeniu komisji

stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

Radni  nie  zgłosili  uwag i  pytań do  ww.  informacji.  „Informacja  w zakresie  zaawansowania  i  realizacji

inwestycji miejskich w 2022 roku zostało przyjęte.

11. Podjęcie uchwały ws wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

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

materiałach do XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji stałych

Rady Miejskiej w Złotowie. 
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Przewodniczący poinformował,  że  została  zgłoszona  w  tym  punkcie  autopoprawka  pana  Burmistrza.

Autopoprawka zgłoszona przez Burmistrza Miasta Złotowa na XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w

dniu 30 marca 2022 r.  do projektu uchwały nr XLIII.BUD.2022 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie

zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów na 2022 rok:

1.  W załączniku nr 1 - przeniesienie planu dochodów z działu 756, rozdziału 75619, paragrafu 0270 w

kwocie  60.000,00  zł  do  działu  756,  rozdziału  75618  paragrafu  0270.  Zmiana  wynika  z

opublikowanych w dniu 25 marca br. wytycznych dotyczących zastosowania klasyfikacji dochodów

z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Zgodnie  z  sugestią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  oraz  mając  na  uwadze  konieczność

rozpoczęcia realizacji inwestycji, zmienia się nazwy ujętych w budżecie (załącznik nr 5) zadań:

1)  „Remont siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - FN 69” na: „Przebudowa

siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - FN 69, dodając jednocześnie „oraz

Biura Karier”,

2) „Remont boiska na stadionie miejskim FN.42. 49” na: „Przebudowa boiska na stadionie miejskim –

FN. 42, 49” 

Autopoprawka została przesłana radnych mailowo przed sesją.

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. autopoprawki. 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie   autopoprawkę zgłoszoną przez Burmistrza Miasta Złotowa na

XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie do  uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej

na 2022 rok rojektu. W wyniku głosowania, Rada przyjęła ww. autopoprawkę 10 głosami ”za” przy 1 głosie

„przeciw” i 3 głosach„wstrzymujących się”.

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

budżetowej  na  2022  rok wraz  z  autopoprawką.  W wyniku  głosowania,  Rada  podjęła  ww.  uchwałę  11

głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

12.  Podjęcie  uchwały  ws  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów  na lata

2022-2026.

Radni otrzymali  projekt uchwały ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na

lata  2022-2026 w  materiałach  do  XLIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Złotowie.  Projekt  był  omawiany  na

posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

Przewodniczący poinformował,  że  została  zgłoszona  w  tym  punkcie  autopoprawka  pana  Burmistrza.

Autopoprawka zgłoszona przez Burmistrza Miasta Złotowa na XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w
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dniu 30 marca 2022 r. do projektu uchwały nr XLIII.WPF.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2026. 

1. w paragrafie 1 uchwały lata 2021 – 2025 zastępuje się latami 2022 -2026,

2. Zgodnie  z  sugestią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  oraz  mając  na  uwadze  konieczność

rozpoczęcia realizacji inwestycji zmienia się nazwy ujętych w załączniku nr 2 przedsięwzięć:

a) W  poz.  1.1.2.3.  zmienia  się  nazwę  przedsięwzięcia  „Remont  siedziby  Centrum  Wsparcia

Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier” - FN 69” na: „Przebudowa siedziby Centrum

Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier” - FN 69”.

b) w poz. 1.1.2.12 zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Remont boiska na stadionie miejskim FN.42.

49” na: „Przebudowa boiska na stadionie miejskim –FN. 42. 49”,

3. w załączniku nr 1 zmienia się dane w poz. dotyczących finansowania programów, projektów lub

zadań  realizowanych  z  udziałem  środków,  o  których  mowa  w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w ten sposób iż:

1) w wierszu 9.1.1.1.kwotę 8.384.104,64 zł zastępuje się kwotę 7.210.276,04 zł,

2) w wierszu 9.2.1.1.kwotę 3.203.036,66 zł zastępuje się kwotę 2.694.847,63 zł,

3) w wierszu 9.3.1.1.kwotę 4.561.912,24 zł zastępuje się kwotę 4.244.335,24 zł,

4) w wierszu 9.4.1.1.kwotę 10.245.990,29 zł zastępuje się kwotę 8.906.086,04 zł. 

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

Przewodniczący poddał  pod głosowanie   autopoprawkę zgłoszoną przez Burmistrza Miasta Złotowa na

XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie do projektu uchwały ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Miasto Złotów na  lata  2022-2026.  W wyniku głosowania,  Rada przyjęła  ww.  autopoprawkę 10

głosami ”za” przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach„wstrzymujących się”.

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt  uchwały ws zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej

Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2026 wraz z autopoprawką. W wyniku głosowania, Rada podjęła ww.

uchwałę 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów.

Radni otrzymali  projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów w materiałach do

XLIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Złotowie.  Projekt  był  omawiany  na  posiedzeniu  komisji  stałych  Rady

Miejskiej w Złotowie. 

Radny Łukasz Piosik poinformował, że pani Skarbnik podczas swojej pracy nigdy nie robiła problemów w

uzyskaniu informacji, zawsze służyła pomocą. Radny w swoim  imieniu bardzo podziękował pani Jadwidze
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Skórcz za pracę i oznajmił, że bardzo by chciał symbolicznie zagłosować „przeciw” tej uchwale, ale wie że

być może źle to by wyglądało.

Radny Stanisław Wojtuń oznajmił, że był przekonany, że pani Skarbnik dotrwa do końca kadencji, ale z

drugiej strony rozumie jej decyzję. Radny w swoim imieniu również podziękował pani Skarbnik i pokreślił

jak  bardzo  ceni  jej  zaangażowanie  i  profesjonalność.  Zdaniem  radnego  trudno  będzie  kogoś  znaleźć

kompetentnego na miejsce pani Skarbnik, choć być może ktoś taki się zdecyduje. Radny jeszcze raz odniósł

się do pani Skarbnik i podziękował jej za włożoną pracę.

Radny Maciej Zając poinformował, że również przyłącza się do słów wypowiedzianych przez radnego

Stanisława Wojtunia. Zdaniem radnego najlepsza wizytówką dotychczasowej pracy pani Skarbnik jest stan

finansów miasta, jest to również najbardziej wymierne jeżeli chodzi o to jakim fachowcem jest w swojej

dziedzinie jest jeszcze pani Skarbnik dopóki oczywiście jeszcze uchwała nie została podjęta.

Pani Skarbnik na wstępie poprosiła o wyrozumiałość, gdyż do swojego wystąpienia przygotowywała się

już jakiś czas i skłonna byłaby po prostu przeczytać przygotowana przez siebie wypowiedzieć. Pani Skarbnik

poinformowała, że na skarbnika została powołana w połowie lipca 2008 roku, objęcie tej funkcji wiązało się

z dużym wyzwaniem, a także z zobowiązaniem aby zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystać jak najlepiej

się potrafi dla finansów miasta co przez  kolejne 14lat pracy starała się robić. Po bardzo trudnych pierwszych

dwóch  latach  polegającej  na  stabilizacji  sytuacji  związanej  z  ewidencją  księgowa  przyszedł  czas   na

zrównoważoną  gospodarkę   finansami  Gminy.  Od  2008  roku  wszyscy  razem  wydatkowali  wspólnie

843.465,00  zł   z  czego  na  inwestycje  zostało  przekazane  156.315,00  zł.  Pani  Skarbnik  stwierdziła,  że

wydatkowanie  tak  dużej  kwoty  wiązała  się  z  zaangażowaniem  bardzo  dużo  osób  m.in.  kierowników,

dyrektorów  poszczególnych  jednostek  ich  księgowych,  pracowników  administracji,  wszystkich  innych

pracowników za co z tego miejsca chciałaby im serdecznie podziękować. Pani Skarbnik poinformowała, że

składa  w  swoim  imieniu  podziękowania  wszystkim  pracownikom  Urzędu  Miejskiego  w  Złotowie  w

szczególności  kierownikom  referatów:  pani  Aleksandrze  Zachęć,  Pani  Sylwii  Muzioł,  Pani  Barbarze

Narloch,  Panu  Wiesławowi  Orciuchowi  oraz  Panu  Ryszardowi  Macanko.  Natomiast  za  merytoryczne

wsparcie podziekowała panu Pawłowi Taborowi i panu Tomaszowi Mutschke, który wniósł dużo dobrego w

sferze  analitycznej  urzędu.  Pani  Skarbnik  wyraziła  szczególne  podziękowania  referatowi  finansowo-

księgowego  z  obecną  na  sali  panią  Iloną  Sawczuk-Kruk,  gdyż  bez  ich  zaangażowania  nie  udałoby  się

zaplanować,  sfinansować,  za  ewidencjonować  i  rozliczyć  przyjętych  zadań.  Na  koniec  pani  Skarbnik

podziękowała panu Burmistrzowi i zastępcy Burmistrza za docenienie wykonywanej przez cały referat pracy

jak również jej indywidualnej, a tym bardziej za szacunek jakim została obdarowywana przez wspólną 7-

letnią pracę. Zdaniem pani Skarbnik zgłoszenie jej osoby przez Urząd dwukrotnie do Perłów Samorządu
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było ważniejsze niż sama ich wygrana. Pani Skarbnik stwierdziła, że aktualna dobra kondycja miasta wynika

z  wieloletniej  efektywnej  współpracy  wszystkich  osób  odpowiedzialnych  za  jej  stan,  a  także  efekt

zaangażowania  aktywnych  mieszkańców  miasta  oraz  radnych  kilku  kadencji.  Pani  Skarbnik  złożyła

podziękowania  na  ręce  radnego  Romana  Głyżewskiego  (Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej),  ze

względu  na  najczęstszą  wspólna  pracę,  natomiast  indywidualnie  podziękowała  radnemu  Stanisławowi

Wojtuniowi,  który  wspierał  ją  w  wszelkich  jej  działaniach.  Pani  Skarbnik  podziękowała  również  pani

Barbarze Chorabik, która pomogła i wsparła ją w początku pracy. Pani Skarbnik oznajmiła cyt. „tylko dalsza

zgodna współpraca jest gwarantem rozwoju tego miasta  i tego wszystkiego mieszkańcom i Państwu życzę”.

Pani Skarbnik poinformowała, że swoją wypowiedź chciała zakończyć inaczej gdyż na na jej stanowisko

przygotowywana była pani Ilona Sawczuk-Kruk, która z różnych względów zrezygnowała z przejęcia tego

stanowiska. Pani Skarbnik stwierdziła, że nie pokoi ją ta decyzja ale mimo to od siebie gwarantuje swoją

pomoc ale ograniczoną. Pani Skarbnik oznajmiła, że mimo tak dużego wynagrodzenia i dużych nagród w

pierwszym i w drugim naborze niestety nie zostały zgłoszone żadne kandydatury. Pani Skarbnik poprosiła

również aby po zakończeniu głosowania ogłosić chwilę przerwy. 

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

Przewodniczący  poprosił  o  opinie  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w  Złotowie  odnośnie  ww.  projektu

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

pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”.Komisja Finansów Miejskich,

Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”.

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

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały ws odwołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów.

W wyniku głosowania, Rada jednogłośnie  podjęła ww. uchwałę 14 głosami „za”.

Przewodniczący ogłosił 15 min. przerwę w obradach XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

Burmistrza oznajmił, że 13 punkt w porządku obrad coś znaczy, gdyż nie jest to dobry dzień dla samorządu.

Burmistrz oznajmił, że bardzo żałuje że praca z panią Skarbnik już się kończy ale mimo to dziękuje jej za

lata pracy, za lojalność, za pracowitość i za profesjonalizm. Burmistrz stwierdził, że była to przyjemność

wspólnie  pracować.  Burmistrz  poinformował,  że  mając  panią  Skarbnik  w zespole  czuł  się  bezpiecznie

podejmując przy tym wiele decyzji cyt. „dwie osoby zawsze o to pytała, czy mamy na to pieniądze i czy jest

to legalne. Ja trzymam się tej zasady i  z tego powodu nigdy nie zbłądziliśmy”. Miasto Złotów dzięki pani

Skarbnik  bardzo  mocno  stoi  na  nogach  finansowo  w tzw.  trudnych  czasach,  a  także  otrzymało  dzięki
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wspólnej pracy dużo laurów m.in Złota Gmina na 5, Ranking Zrównoważonego Rozwoju. Burmistrz wręczył

pani Skarbnik w ramach podziękowań medal „za zasługi dla miasta”, który jest dedykowany wszystkim tym,

którzy wpływają na rozwój Złotowa. 

Pan Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Złotowie w ramach podziękowań wręczyli pani

Skarbnik bukiety kwiatów.

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  w  trybie  bezprzetargowym

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów. 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów w materiałach do XLIII sesji Rady Miejskiej w

Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

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

Przewodniczący  poprosił  o  opinie  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w  Złotowie  odnośnie  ww.  projektu

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

pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”.Komisja Finansów Miejskich,

Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”.

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

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. 

Przewodniczący poinformował, ze obecnie obraduje 13 radnych. Radny Łukasz Piosik opuścił obrady XLIII

sesji Rady Miejskiej w Złotowie o godz 17:00. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w

trybie  bezprzetargowym  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy  Miasto  Złotów.  W  wyniku

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

15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa na 2022 rok”.

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa na 2022 rok” w materiałach do XLIII

sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w

Złotowie. 

Radni nie zgłosili  innych uwag i pytań do ww. projektu uchwały. 
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Przewodniczący  poprosił  o  opinie  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w  Złotowie  odnośnie  ww.  projektu

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

pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”.Komisja Finansów Miejskich,

Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”.

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

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie  projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  „Programu opieki  nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa na 2022 rok”.

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Złotów w

2022 roku

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Złotów

w 2022 roku w materiałach do XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu

komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

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

Przewodniczący  poprosił  o  opinie  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w  Złotowie  odnośnie  ww.  projektu

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

pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”.Komisja Finansów Miejskich,

Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”.

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

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt  uchwały   w sprawie określenia sezonu kąpielowego na

terenie Gminy Miasto Złotów w 2022 roku. W wyniku głosowania, Rada jednogłośnie  podjęła ww. uchwałę

13 głosami „za”.

17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów na rok

2022. 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów na

rok 2022 w materiałach do XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu

komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 
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Radni nie zgłosili  innych uwag i pytań do ww. projektu uchwały. 

Przewodniczący  poprosił  o  opinie  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w  Złotowie  odnośnie  ww.  projektu

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

pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”.Komisja Finansów Miejskich,

Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”.

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

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie

Gminy Miasto Złotów na rok 2022. W wyniku głosowania, Rada jednogłośnie  podjęła ww. uchwałę 13

głosami „za”.

18.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi,

Jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim.

Radni  otrzymali  projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Złotowa,  obszaru  położonego  między  ul.  Królowej  Jadwigi,

Jeziorem Burmistrzowskim i  Kanałem Śmiardowskim  w materiałach  do  XLIII  sesji  Rady  Miejskiej  w

Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

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

Przewodniczący  poprosił  o  opinie  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w  Złotowie  odnośnie  ww.  projektu

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

pozytywnie  zaopiniowała  ww projekt  uchwały  2  głosami  „za”,  przy  1  „przeciw”  i  1  „wstrzymującym

sie”.Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt

uchwały  2  głosami  „za”,  przy  1  „przeciw” i  jednym „wstrzymującym się”.  Komisja  Oświaty,  Kultury,

Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami

„za”. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Złotowa,  obszaru  położonego  między  ul.

Królowej  Jadwigi,  Jeziorem Burmistrzowskim i  Kanałem Śmiardowskim.  W wyniku  głosowania,  Rada

podjęła ww. uchwałę 11 głosami „za”, przy 2 „przeciw”.

19.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
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Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2022 rok. 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Miasto Złotów na 2022 rok w

materiałach do XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji stałych

Rady Miejskiej w Złotowie. 

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

Przewodniczący  poprosił  o  opinie  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w  Złotowie  odnośnie  ww.  projektu

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

pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Finansów Miejskich,

Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”.

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

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. 

Przewodniczący poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Miejskiego  Programu

Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  Gminy

Miasto Złotów na 2022 rok. W wyniku głosowania, Rada   podjęła ww. uchwałę 13 głosami „za”.

20.Podjęcie  uchwały  w sprawie  skargi  złożonej  przez  na  działanie  Burmistrza  Miasta  Złotowa w

zakresie  nieprawidłowości  wobec  procedury  i  sposobu  rozpatrzenia  przez  Burmistrza  wniosku

złożonego przez o wydanie decyzji  o  warunkach zabudowy dla inwestycji  polegającej  na budowie

budynku mieszkalnego.

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez na działanie Burmistrza Miasta Złotowa w

zakresie nieprawidłowości wobec procedury i  sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza wniosku złożonego

przez  o  wydanie  decyzji  o  warunkach  zabudowy  dla  inwestycji  polegającej  na  budowie  budynku

mieszkalnego  w  materiałach  do  XLIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Złotowie.  Projekt  był  omawiany  na

posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

Jarosław  Grochowski  poinformował,  że  jest  pełnomocnikiem  skarżącego,  a  jego  obecność  na  sesji

spowodowana jest możliwością  uzyskania odpowiedzi na niektóre pytania przez Komisje Skarg, Wniosków

i Petycji. P. J.Grochowski zapytał, czy zgodnie z zapewnieniami, które padły na posiedzeniu komisji w dniu

9  czerwca  2021  r.   komisja  wystąpiła  o  opinie  do  niezależnego  podmiotu  czy  też  do  radcy prawnego

odnośnie wszystkich spraw, które złożył skarżący?. 

Na wstępnie Radny Krzysztof Kulasek poinformował, że wszystkie sprawy którymi zajmowała się komisja

były bardzo złożone, a komisja nie znając tzw. języka prawnego i urzędowych spraw nie była by wstanie
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„ogarnąć” ich sama.  Komisja  zdecydowała,  aby zlecić  przygotowanie  opinii  i  przygotowanie  projektów

uchwał  niezależnemu  prawnikowi  spoza  urzędu.  Radca  Prawny  po  zbadaniu  całej  dokumentacji  uznał

wszystkie trzy skarg za bezzasadne, jedynym małym uchybieniem była kwestia wydania decyzji przy ul.

Jastrowskiej, gdzie skarżący zwrócił się o wydanie decyzji kiedy nie był jeszcze właścicielem tej działki.

Jarosław Grochowski zapytał  radnego  Krzysztofa  Kulaska,  czy  tym  niezależnym  radca  prawnym  był

Radosław Kilar?

Radny Krzysztof Kulasek odpowiedział, że tak.

Jarosław Grochowski poinformował, że mecenas Radosław Kilar w ocenie p. J.Grochowskiego jest osobą

stronniczą  w  stosunku  do  p.  A.Janczewskiego  ponieważ  występował  on  w  kilku  sprawach,  gdzie

reprezentował  klientów  przeciwko  p.  A.  Janczewskiemu.  Zdaniem  p.  J.Grochowskiego  należałoby  się

zastanowić czy w związku z tym opinia radcy prawnego i stanowisko komisji mogłoby zostać uznane za

stanowiska wiążące. Odnośnie skargi na ul. Jastrowskiej P. J.Grochowski oznajmił, że w momencie kiedy

otrzymał postanowienie o zawieszeniu  postępowania po samym jego przeczytaniu można było uznać, że

działanie  powodować  mogło  przewlekłość,  co  również  zostało  zarzucone   panu  Burmistrzowi.  P.

J.Grochowski zapytał, czy komisja w momencie rozpatrywania tych konkretniej skarg kierowała zapytanie

do osób zajmujących się w Urzędzie Miejskim wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy o to jak długo

trwają postępowania w innych sprawach składanych przez innych wnioskodawców?.

Radny Krzysztof Kulasek poinformował, że komisja spotkała się również z pracownikami merytorycznymi

Urzędu Miejskiego, którzy przedstawili sytuacje i chronologie zdarzeń wpływania wniosków skarżącego, a

także otrzymywanych przez niego odpowiedzi. Radny stwierdził, że wszystkie sprawy były załatwiane w

terminach ustawowych. Komisja natomiast nie pytała o kwestię czy była możliwość szybszego załatwienia

ww. sprawy, gdyż zdaniem radnego nie jest do tego władna.

Jarosław Grochowski jeszcze raz przytoczył swoje wcześniejsze pytanie cyt „czy komisja ustalała w innych

sprawach, innych wnioskodawców jak długo trwa procedura załatwienia wniosku od chwili jego złożenia do

daty wydania decyzji o warunkach zabudowy”.?

Radny Krzysztof Kulasek oznajmił, że komisja zajmowała się daną konkretną sprawą i nie pytała jak długo

załatwiane są inne sprawy.

Jarosław Grochowski  stwierdził,  że  odpowiedź radnego nie  wyczerpuje  jego pytania.  P.  J.Grochowski

wspomniał, że jedną z tematów złożonych skarg była kwestia załatwiania spraw w sposób przewlekły, oraz

biurokratyczne  prowadzone  postępowania  w  załatwieniu  tych  spraw.  P.  J.Grochowski  oznajmił,  ze  w
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uzasadnieniu widnieje data wydania postanowienia przez SKO 21 sierpnia 2021 r. w związku z tym zapytał

czy jest to tzw omyłka pisarska Radcy prawnego , który sporządził ta opinie czy też zaistniała tam jakaś

rozbieżność?.

Radny Krzysztof Kulasek oznajmił, że nie zwrócił na to uwagi.

Jarosław Grochowski poinformował, że kolejne jego pytanie dotyczy kwestii ostatniej ze złożonych skarg

działki 296/8 działki na której wcześniej tzw. stał zielony namiot. Radca Prawny zapytał czy ww. sprawa

została już rozstrzygnięcie przez komisje czy może jest jeszcze przedmiotem wydawania do niej opinii. 

Radny Krzysztof Kulasek  stwierdził, że ze względu na brak dokumentacji, która obecnie znajduje się w

SKO komisja nie rozpatrywała jeszcze tej sprawy. 

Jarosław  Grochowski  oznajmił,  że  chciałby  zwrócić  uwagę  Rady  na  kwestie  wskaźnika  powierzchni

zabudowy zawartej  w uzasadnieniu 3  skargi  gdzie  podano,  że  różnica wynosząca zaledwie  0,1  nie  jest

istotna. Radca prawny stwierdził, że posługując się  pojęciem wskaźnika zabudowy według definicji  ustawy

jest  powierzchnią  wszystkich  budynków  na  danej  działce  w  stosunku  do  jej  powierzchni.  Zarzutem

skarżącego  było  ustalenie  wskaźnika  na  poziomie  0,4  % dla  działek  na  których  znajduje  się  budynek

hotelowy w porównaniu z działką stanowiąca własność gminy gdzie wskaźnik został  ustalony na 0,5%.

Działka należąca do „Zacisza” jest zabudowana budynkami, natomiast  działka gminy nie. W rozmowach,

które toczyły się między p. A. Janczewskim a Burmistrzem poruszany był temat rozbudowy tego budynku a

nie jego rewitalizacji czy tez zmiany wyglądu. Zdaniem p. J.Grochowskiego zarzut wskaźnika powierzchni

zabudowy  jest  dość  istotny  ponieważ  temat  ten  wielokrotnie  był  poruszany  na  co  w dniu  dzisiejszym

skarżący przedłożył stosowny dokumenty poświadczające ilość tych spotkań, drugim ważnym zarzutem była

linia zabudowy  gdzie również zarzucano kwestie nie poruszania tego tematu a co ww. dokumentach zostało

pokazana m.in. w notatce ze spotkania.  W dalszym ciągu cała ta sprawa odbierane jest przez skarżącego

jako próba  przerzucenia  winy za  całość  prowadzenia  tej  sprawy na  składnie  nie  w terminach tematów

podczas  gdzie  to  właśnie  zdaniem  skarżącego  w  działaniu  Burmistrza  nie  ma  konsekwencji  i  nie

dotrzymywania danego mu słowa cyt „ że ten budynek Zacisza no będzie rozbudowywany”. P. J.Grochowski

zapytał czy komisja, czy też Radca prawny, który opiniował te sprawy zapoznawał się również z notatkami

urzędowymi ze spotkań z Burmistrzem?

Radny Krzysztof Kulasek  poinformował, że radca prawny opierał się na dokumentacji tylko tych 3 spraw i

żadnych dodatkowych pism, czy też notatek  nie miał udostępnionych.

Jarosław Grochowski, oznajmił, że na tym etapie jego pytania się wyczerpały ale mimo to poddaje pod
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rozwagę Rady fakt czy stanowisko Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji  wyrażone w tych uchwałach jest

miarodajne i czy faktycznie, te skargi zostały rozpatrzone w sposób merytoryczny gdyż zauważyć trzeba, że

osoba (radca prawny) który opiniował te  sprawy nie  jest osobą bezstronną. P. J.Grochowski poinformował,

że  zastanowi  się  nad  zgłoszeniem  tej  sprawy  ze  względu  na  etykę  radców prawnych  do  Izby  radców

prawnych. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zapytał p. J.Grochowskiego czy posiada wiedze czy to prawda, że pan A.

Janczewski co róż zmieniał plany wobec tych terenów, a wniosek o jeden plan w ogóle nie został złożony.

Radny zapytał czy p. A.Janczewski  złożył do urzędu wszystkie plany rozwinięcia swojego biznesu?

  

Jarosław Grochowski  oznajmił, że rozmowy skarżącego z Burmistrzem, miały na celu ulepszenia czy tez

polepszenia walorów „Zacisza” były ukierunkowane aby ten istniejący budynek rozbudować. Zadaniem p.

J.Grochowskiego  zmiany  wprowadzane  przez  p.  A.Janczewskiego  były  elementami  bardzo  małymi  w

porównaniu  do  tego  co  miało  być  zrealizowane.  Usprawiedliwienia,  że  to  wpływało  na  przewlekłe

załatwianie jego spraw nie powinno być w taki sposób uzasadniane ponieważ  kierunek działania skarżącego

cały czas dążył do tego aby to miejsce rozbudować. P. J.Grochowski poinformował, że z tego co usłyszał ze

swoich prywatnych rozmów z klientem obiekt prawdopodobnie zostanie zamknięty a miasto straci miejsce

noclegowe. 

Radny  Stanisław  Wełniak oznajmił,  że  Komisja  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  rozpatruje  sprawy  pod

względem  stosowania  prawa  i  prawidłowości  zastosowania  tego  prawa.  Zdaniem  radnego  rola  komisji

wykracza poza tylko ten zakres, ponieważ jeżeli np. decyzja Burmistrza skarżona przez zainteresowanego

byłaby  nie  zgodna  z  prawem  to  komisja  w  tej  kwestii  ma  nie  wiele  do  powiedzenia,  gdyż  cały  tryb

odwoławczy powinien rozstrzygać się w  SKO,  a nie na poziomie komisji. Radny zapytał Przewodniczącego

Komisji,  czy  komisja  oceniła  zasadność  wydania  decyzji  przez  pana  Burmistrza?.  Radny  oznajmił,  że

kwestia czy Burmistrz wydal te decyzje wedle prawa nie podlega tu żadnej wątpliwości,  ponieważ gdyby

tak nie było to ta decyzja została by uchylona  w trybie nadzoru. Radny stwierdził, że jeżeli nie ma oceny

zasadności czy tez interesów zainteresowanego to ta dyskusja jest tzw. płytka, ponieważ prawo jest prawem i

trzeba jest przestrzegać. Zdaniem radnego intencją skarżącego było, aby komisja dokonała oceny a Rada w

konsekwencji  podjęła decyzje,  czy działanie Burmistrza było w interesie skarżącego czy też w interesie

miasta.   Radny przytoczył  przykład uchwały odnośnie drzew na al.  Piasta  i  uznał,  że jest  to  klasyczny

przykład na to, że sadzenie drzew przez pana Burmistrza nie jest zakazane, komisja orzekła w tej sprawie

również, że Burmistrz miał takie prawo ale za to nakaz sadzenia Burmistrza też nie obowiązywał. Radny

stwierdził, że rola komisji jest wypośrodkowanie czy decyzja, która jest kontrowersyjna dla odbiorcy jest na

tyle zasadna że się utrzyma tzn że komisja i Rada ją zaakceptuje. Radny odniósł się do Przewodniczącego

komisji cyt „ pewnie takiej oceny tutaj komisji nie ma”.
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Radny Krzysztof Kulasek oznajmił, że komisja weryfikowała plany pod względem czy miejscowy plan

zagospodarowania,  czy  też  ewentualnie  studium  dopuszczało  pewne  formy  za  proponowane  przez

skarżącego. Jeżeli  decyzja była odmowna, komisja sprawdzała czy przyczyna tego dotyczyła kwestii  nie

dopuszczania  przez  plan  zagospodarowania,  czy  też  studium np.  budownictwa mieszkalnego  na  danym

terenie  gdzie  obowiązywała  tylko  funkcja  usługowa.  Komisja  zajęła  się  sprawdzeniem  pod  względem

zgodności wydawanych decyzji.

Radny Krzysztof Koronkiewicz zapytał p. J.Grochowskiego czy któraś ze skarg omawianych na dzisiejszej

Sesji była złożona do SKO, jeżeli tak to jakie było ich rozstrzygniecie? 

Jarosław Grochowski potwierdził, że skarg były składane do SKO wynika to również z przedstawionego

uzasadnienia odnośnie działek na ul. Jastrowskiej. W momencie kiedy skarżący otrzymał postanowienie o

zawieszeniu  postępowania  ze  względu  na  przedstawienie  sądownego  potwierdzenie  otrzymania  spadku

skarżący odwoływał się od postanowienia do SKO. Po krótkim czasie skarżący otrzymał potwierdzenie,

swojej racji, że takie przykładowe działanie Burmistrza jest nie zgodne z literą prawa. SKO uchyliło ww.

postanowienie,  a  Burmistrz  miał  za  zadanie  procedować w tym zakresie  wydając ostatecznie  decyzje  o

warunkach zabudowy. P. J.Grochowski wspomniał, że w 4 skardze nie procedowanej na dzisiejszej sesji

odnośnie terenu na ul. Wioślarskiej, SKO po raz 3 uchyliło decyzje Burmistrza, ponieważ nie wykonał on

nałożonych na niego wytycznych, SKO wskazało błędy Burmistrzowi, a on swoją kolejną decyzje powielił

swoje pierwsze stanowisko powołując się na tzw „bzdurne” kwestie dotyczące zasłaniania widoku na jezioro

podczas gdy nie wynika to nawet z oceny architektonicznej dotyczące warunków zabudowy oraz powołał się

na nie możliwości ustanowienia linii zabudowy choć z przepisów wprost wynika co zrobić gdy w momencie

kiedy  dana  działka  nie  posiada  w  sąsiedztwie  żadnego  innego  budynku  jakie  powinno  wobec  tego

zastosować się wytyczne.  SKO również wskazuje w swoim uzasadnieniu co Burmistrz powinien w takiej

sytuacji  zrobić, mimo to te punkty nie są wykonywane co skutkuje wydaniu kolejnej decyzji  odmownej

przez Burmistrza i kolejne odwoływanie się skarżącego. W obecnej sytuacji tą sprawa zajęła się kancelaria z

Poznania, która będzie próbowała ustalić przeforsowania tej kwestii,  aby SKO zaciągnęło opinii  zespołu

architektonicznego, który prawdopodobnie podejmie w tym zakresie swoje stanowisko. 

Radny Stanisław Wełniak zapytał mecenasa czy proces odwoławczy jeszcze się nie zakończył i nie ma

jego ostatecznej decyzji? 

Jarosław Grochowski odpowiedział, że tak.

Radny Stanisław Wełniak zapytał czy w związku z tym poprzednie sprawy są zakończone prawomocnymi
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decyzjami. 

Jarosław Grochowski odpowiedział, że tak. P. J.Grochowski wspomniał, że o 4 sprawie dodatkowo chciał

po prostu przy okazji wspomnieć. 

Radny  Krzysztof  Koronkiewicz zapytał  mecenasa  jak  odbiera  3-krotne  wskazywanie  błędów  panu

Burmistrzowi? Zdaniem radnego jest to tzw niechęć czy walka z p. A.Jaczewskim cyt. „no nie ma pana

Burmistrza widzę, że uciekł nie chciał chyba debatować tutaj, no szkoda, bo też miałbym kilka pytań. Czy

ma świadomość tego, że kolejny budynek turystyczny i hotelarski zostanie prawdopodobnie zlikwidowany to

tylko pogratulować można, Dom Polski już upadł, „Zacisze” upadnie to tylko pogratulować.” 

Jarosław Grochowski poinformował,  że z tego co dowiedział  się od swojego klienta w działania pana

Burmistrza określa za tzw. podkładanie mu kłód pod i uniemożliwianie prowadzenia dalszej działalności. P.

J.Grochowski oznajmił, że  każdy składany wniosek przez skarżącego jest procedowany w sposób bardzo

długi  dlatego  też  p.  J.Grochowski wystosował  swoje  pierwsze  pytanie  do  komisji  dotyczące  procesu

wydawania  warunków  zabudowy  w  innych  sprawach.  Zdaniem  p.  J.Grochowskiego pan  Burmistrz

wielokrotnie  zapomina  o  tym  co  obiecał  skarżącemu,  następnie  wypiera  się  tego  twierdząc,  że  takich

rozmów wcale  nie  było  dlatego  też  będzie  wnioskował,  aby  każde  kolejne  ewentualne  spotkanie  było

protokołowane, aby można było mieć tzw. „czarno na białym”.

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

Przewodniczący  poprosił  o  opinie  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w  Złotowie  odnośnie  ww.  projektu

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

negatywnie  zaopiniowała  ww  projekt  uchwały  jednogłośnie  2  głosami  „przeciw”  przy  1  „za”  i  1

„wstrzymującym  się”  Komisja  Finansów  Miejskich,  Budżetu  i  Gospodarki  Miejskiej  pozytywnie

zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały 3 głosami  „za” przy 1 głosie  „przeciw”.  Komisja  Oświaty,  Kultury,

Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami

„za”. 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie  projekt  uchwały w sprawie  skargi  złożonej  przez  na działanie

Burmistrza Miasta Złotowa w zakresie nieprawidłowości  wobec procedury i  sposobu rozpatrzenia przez

Burmistrza wniosku złożonego przez o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej

na budowie budynku mieszkalnego. W wyniku głosowania, Rada  podjęła ww. uchwałę 9 głosami „za” przy

2 głosach „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

21.Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej przez Pana Arkadiusza Janczewskiego na działanie
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Burmistrza Miasta Złotowa w zakresie procedury i sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta

Złotowa wniosku złożonego przez Pana Arkadiusza Janczewskiego o wydanie decyzji o warunkach

zabudowy  dla  inwestycji  polegającej  na  budowie  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  z

dopuszczeniem usług w parterze oraz garażu podziemnego na działce numer 287/36 przy ul. Sportowej

(znak GpiK.DWZ.6730.9.2020)

Radni  otrzymali  projekt  uchwały  w  sprawie  skargi  złożonej  przez  Pana  Arkadiusza  Janczewskiego  na

działanie Burmistrza Miasta Złotowa w zakresie procedury i sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta

Złotowa  wniosku  złożonego  przez  Pana  Arkadiusza  Janczewskiego  o  wydanie  decyzji  o  warunkach

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem

usług  w  parterze,  oraz  garażu  podziemnego  na  działce  numer  287/36  przy  ul.  Sportowej  (znak

GpiK.DWZ.6730.9.2020) w materiałach do XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany

na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

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

Przewodniczący  poprosił  o  opinie  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w  Złotowie  odnośnie  ww.  projektu

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

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

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

uchwały 3 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez Pana Arkadiusza

Janczewskiego na działanie Burmistrza Miasta Złotowa w zakresie procedury i sposobu rozpatrzenia przez

Burmistrza Miasta Złotowa wniosku złożonego przez Pana Arkadiusza Janczewskiego o wydanie decyzji o

warunkach  zabudowy dla  inwestycji  polegającej  na  budowie  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  z

dopuszczeniem usług w parterze, oraz garażu podziemnego na działce numer 287/36 przy ul.  Sportowej

(znak GpiK.DWZ.6730.9.2020). W wyniku głosowania, Rada  podjęła ww. uchwałę 9 głosami „za” przy 2

głosach „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

22.Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej przez Pana Arkadiusza Janczewskiego na działanie

Burmistrza Miasta Złotowa w zakresie  nieprawidłowości  wobec procedury i  sposobu realizowania

przez  Burmistrza  Miasta  Złotowa  czynności  w  ramach  sporządzenia  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Złotowa  obejmującego  nieruchomości  położone  przy  ul.

Wioślarskiej i ul. Partyzantów (znak GPiK-GP.6722.1.2018).

Radni  otrzymali  projekt  uchwały  w  sprawie  skargi  złożonej  przez  Pana  Arkadiusza  Janczewskiego  na

działanie Burmistrza Miasta Złotowa w zakresie nieprawidłowości wobec procedury i sposobu realizowania
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przez Burmistrza Miasta Złotowa czynności w ramach sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego  miasta  Złotowa  obejmującego  nieruchomości  położone  przy  ul.  Wioślarskiej  i  ul.

Partyzantów (znak GPiK-GP.6722.1.2018) w materiałach do XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt

był omawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

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

Przewodniczący  poprosił  o  opinie  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w  Złotowie  odnośnie  ww.  projektu

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

negatywnie zaopiniowała ww projekt uchwały 4 głosami „przeciw”, przy 1 „za” i 1 „wstrzymującym się”.

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

uchwały 3 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały  2 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących

się” . 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez Pana Arkadiusza

Janczewskiego na działanie Burmistrza Miasta Złotowa w zakresie nieprawidłowości wobec procedury i

sposobu realizowania  przez Burmistrza  Miasta  Złotowa czynności  w ramach sporządzenia  miejscowego

planu zagospodarowania  przestrzennego miasta  Złotowa obejmującego nieruchomości  położone przy  ul.

Wioślarskiej  i  ul.  Partyzantów (znak GPiK-GP.6722.1.2018).  W wyniku głosowania,  Rada  podjęła  ww.

uchwałę 7 głosami „za” przy 5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do zastępcy pana Burmistrza cyt „jestem trochę zaskoczony, że

pani  Burmistrz  tak  cichutko  siedzi  gdzie  na  komisji  bardzo,  bardzo  waleczna  była  na  temat  p.

A.Janczewskiego kurczę, a tu ani jednego słówka, aż panią podziwiam. Zerkałem na panią kiedy pani coś

powie cichutko”.

Zastępca Burmistrza  oznajmiła, że dokumentacja dotycząca ww. spraw wynosi ok 300 stron. Zdaniem 

zastępcy dopiero rzetelna analizie tej dokumentacji daje obraz całej sprawy. Zastępca Burmistrza oznajmiła,

że  nie  będzie  już  tej  sprawy roztrząsać  ale  zapewnia,  że  jeżeli  radny  Krzysztof  Koronkiewicz  posiada

jakiekolwiek  wątpliwości  to  pracownicy  merytorycznie  na  pewno  to  wyjaśnia.  Zastępca  Burmistrza

poinformowała,  że  przygotowując  się  na  ewentualne  pytania   jeszcze  raz  wraz  z  pracownikiem

merytorycznym przejrzała  wszystkie  dokumenty  sprawy.  Zastępca  Burmistrza  wspomniała,  że  Rada   w

styczniu 2021 uchwaliła miejscowy plan na ul Wioślarskiej, pan A.Janczewski zaskarżył go 14 grudnia 2021

jest  to  tzw.  przykład  tego czy faktycznie  tylko pan Burmistrz  opóźniał  cale  to  postępowanie.  Zastępca

Burmistrza oznajmił, że na dzień dzisiejszy WSA  utrzymało uchwałę i jedynie uchyliło tylko jeden paragraf

dotyczący poziomu hałasu.
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Punkt 23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

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

udzielone przez Burmistrza pisemnie.

Punkt 24. Sprawy rożne i zapytania uczestników sesji.

Radna Mariola Wegner zapytała jak wyglądają oddziały przygotowawcze w szkołach i czy w ogóle one już

istnieją? Ilu ludzi  z Ukrainy uzyskało PESEL? Radna oznajmił, że być może jej kolejne pytanie nie dotyczy

Urzędu  ale  chciałaby  uzyskać  informacje  czy  pan  Burmistrz  mógłby  wystąpić  z  zapytaniem  czy  jest

możliwość utworzenia punktu wydawania paszportów ponieważ mieszkańcy informują, że istniej ogromny

problem  z  umówieniem się  do  punków paszportowych  i  składaniem  tam  wniosków.  Odnośnie  sprawy

dotyczącej  finansowania przez Rade jednej rodziny z Ukrainy, radna poinformowała, że sprawa obecnie jest

w toku  tj.  Jest  mieszkanie,  konto  na  które  wpłacana  będzie  darowizna  zostanie  utworzona  w Fundacji

Złotowianka  z  nimi  również  zostanie  podpisana  umowa  o  wynajmu  mieszkania,  pozostaje  tylko

dopracowanie kwestii ściągania z diet pieniędzy na konto. Wszyscy radni wykazali zgodę na ww. zadanie,

pozostaje tylko kwestia podania rachunku bankowego, które zostanie dopiero utworzone  po podpisaniu

wewnętrznej  umowy a  następnie  zostanie  zorganizowana  wizja  lokalna  aby  sprawdzić  czego dokładnie

brakuje w ww. mieszkaniu.

Radna Agnieszka Jęsiek – Barabasz poinformowała, że otrzymała zapytanie od mieszańca, który obecnie

ogląda dzisiejszą sesji który zapytał jak daleko jest sprawa dotycząca przyjęcia budynku PKP gdyż należy

wspomnieć że kolejne miasto jakim jest Trzcianka również jest na etapie przejęcia swojego budynku.

Radny Stanisław Wełniak poruszył kwestie terenu zajmowanego przez paczkomaty INPOST przy sklepie

„DINO”. Radny stwierdził, że rozumie, że być może tylko część terenu należy do miasta a druga część do

sklepu.  Radny wspomniał,  że  teren  ten  posiadał  piękny  trawnik  do  czasu  kiedy ktoś  nie  postawił  tam

paczkomatów,  teren  został  rozjechany  i  stał  się  tzw.  klepiskiem.  Radny  wspomniał,  że  otrzymywał

odpowiedz na swoje wcześniejsze interpelacje, że będzie reakcja ze strony sklepu ale niestety nic  do dzisiaj

nie zostało tam wykonane. Radny poinformował, że w tym temacie interweniował również radny Maciej

Zając minął rok i nic nadal się nie dzieje. Radny oznajmił, że wspomniany teren jest środkiem miasta wokół

niego znajdują się bardzo zadbane tereny i w związku z tym bardzo by prosił aby zając się tym terenem i

doprowadzić go do porządku. Radny zapytał Zastępce Burmistrza cyt „czemu opuściliście Wojtunia ja nie

chce was widzieć z tyłu”. Radny oznajmił, że nie wie czy to jest jakaś małostkowość ze strony urzędu cyt

„ nie obrażajcie się pani i pan Burmistrz i usiądźcie tutaj jak ludzie na miejscu które służy dla Burmistrzów i

żebyśmy mieli możliwość patrzenia sobie w oczy mimo tego że niekiedy nie lubimy sobie patrzeć w oczy ale

żeby przynajmniej  można było rozmawiać jak normalni ludzie a nie żeby patrzał do tył”.
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Radny Maciej Zając  odniósł się do radnego Stanisława Wełniaka  i oznajmił, że na terenie obok sklepu

„Dino” powstały tzw słupy które miały uniemożliwić wjazd samochodów na teren zielony choć to nic nie

dało. Radny stwierdził,  że zgadza się z słowami radnego Stanisława Wełniaka aby wystosować bardziej

radykalne decyzje albo chociaż ww. teren utwardzić i zrobić aby ludzie mogli swobodnie dojść od strony

parkingu a osoby dowożące paczki  miały dogodne warunki  pracy.  Radny zapytał  również o działkę na

osiedlu Dwór Złotowski gdzie miał powstać plac zabaw, zapytał czy temat obecnie jest zamknięty czy coś

już w tym kierunku wiadomo. 

Radny  Krzysztof  Żelichowski stwierdził,  że  prosi  o  udostępnienie  oryginału  nagrań  dzisiejszej  sesji,

zabezpieczenie  nagrań  dźwiękowych  i  wizualnych  na  pendrive  czy  do  pana  Przewodniczącego  czy  do

radnego.  Radny  odniósł  się  również  do  uchwały  odnośnie  obniżeniu  wysokości  diet  i  stwierdził,  że

należałoby wprowadzić do planu pracy stały punkt odnoszący się do nieobecności radnych cyt „pan Piosik

dzisiaj był  listę podpisał a teraz go nie ma i co teraz” albo po prostu regulamin zmienić.  

Przewodniczący odniósł się do radnego, ze rada będzie nad tym pracować.

Radny Krzysztof Koronkiewicz oznajmił, że mieszkańcy ul. Kólowej Jadwigi przy budynku nr 17 proszą o

uporządkowanie  pustego placu,  który  stał  się  tzw.  wysypiskiem śmieci.  Radny  odniósł  się  do  zastępcy

Burmistrza   cyt.  „pan  Burmistrz  tak lubi  pokazywać się,  wydawać  pieniążki  na różne  propozycje  typu

zapytania  o chodnik wydaje  pieniążki  na wszystko tylko na nie  potrzebne rzeczy”.  Radny oznajmił,  że

obecnie w MOPS jest tzw dodatek osłonowy, radny zapytał dlaczego przez miasto nie zostało to w ogóle

rozpropagowane,  dlaczego  miasto  nie  zleciło  np.  ulotek  dla  ludzi  którzy  mogli  by  z  tego  skorzystać.

Zdaniem radnego jest  rzesza  ludzi,  która  o  tym nic  nie  wie  cyt  „jeżeli  my mamy na  bzdety,  możemy

wydawać na jakieś ulotki bzdurne wysyłać, wydawać dlaczego nie zrobimy informacji dla mieszkańców”.

Radny zapytał czemu pan Burmistrz występując w telewizji ASTA nie potrafi tego nagłośnić mieszkańcom.

Radny Stanisław Wojtuń odniósł się do tematu uchwały ws. obniżenia wysokości diet i oznajmił, że jego

klub  jest  gotowy wprowadzić  taka  zmianę  aby  to  lista  obecności  decydowała  o  niewypłacaniu  diet  za

nieobecności na sesji lub komisji zostaje. Zdaniem radnego przedyskutowanie kwestii, czy uczestnictwo na

sesji  i  komisji  musi  być  w pełnym wymiarze  czasowym lub  czy  jest  możliwość  zaliczenia  jej  tzw.  w

połowie. Radny poinformował, że 30 marca odbyło się zgromadzenie ZGK na którym obecny ze strony

miasta był tylko radny i pan Burmistrz. Radny wspomniał, że na ww. spotkaniu omawiana była  propozycja

zmian którą wszyscy członkowie zgromadzenia otrzymali. Radny zapytał Przewodniczącego, czy również

otrzymał  ta  proporcje  od  p.  Andrzeja  Ruty  (Prezesa  ZGK),  który  zobowiązał  się  do  przekazania  jej

wszystkim  przewodniczącym  miast,  czy  też  gmin  aby  mieli  możliwość  przekazania  tych  informacji

pozostałym radnym. Radny poinformował, że została przedłożona propozycja, aby miasto Złotów stało się

odrębna strefą od pozostałych gmin. Radny oznajmił,  że wiąże się to z pewnego rodzaju ryzykiem ale i
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szansą, że do przetargu przystąpi większa ilość operatorów. Zdaniem radnego należy mieć świadomość, że

mieszkańcy  Złotowa produkują większą ilość śmieci na osobę jeżeli chodzi o tonaż niż mieszkańcy gmin, a

rozliczenie od następnego roku będzie zależne właśnie od tonażu. Radny wspomniał, że zostanie zmieniona

częstotliwość odbioru odpadów będzie to niestety mniejsza częstotliwość. Radny poinformował, że Związek

Gmin Krajny poprosił aby do końca kwietnia Rady określiły się, czy też ewentualnie wniosły jakieś uwagi

do tych zmian. Radny oznajmił,  że po otrzymaniu przez radnych propozycji tych zmian dobrze by było

spotkać się i omówić ten punkt. Radny stwierdził, że jeżeli radni mają jakieś pytania chętnie udzieli do nich

odpowiedzi. 

Radny Stanisław Wełniak odniósł się do kwestii uchwały ws, obniżeniu diet i oznajmił, że Przewodniczący

powinien zając się nią i przewodniczył w przygotowaniu jej zmian, ustalając dogodny termin, aby kluby

mógłby wydelegować jedną osobę, omówić tą kwestie i przygotować projekt zmian.

Przewodniczący oznajmił, że przychyla się do tej propozycji. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz oznajmił, że jego zdaniem Złotów powinien odejść z ZGK ponieważ jest

to tzw. stwór niepotrzebny. Radny stwierdził, że taniej by kosztowało miasto spróbowanie swoich własnych

sił.  Zdaniem  radnego  Związek  Gmin  Krajny  w  niedalekiej  przyszłości  sam  się  rozwiąże  ponieważ  z

informacji które radny posiada niektórzy również będą  z niego występować. Radny poinformował, że mimo

że nie jest członkiem ZGK to miał możliwość przeczytania wspomnianych propozycji. Radny stwierdził, że

po wprowadzeniu tych zmian miałby obawy, że zmiana częstotliwości wywożenia spowoduje zwiększoną

ilość wywożenia odpadów do lasu. Zdaniem radnego należy liczyć się z tym, że produkcja nie zmienia się, a

śmieci będą w takiej samej ilość produkowane  cyt „ jeżeli będą rzadziej odbierane, powiedz mi Stasiu co ja

mam z tym zrobić to pójdą albo do pieca, a jeżeli nie mam pieca  to pójdą do lasu”. Radny stwierdził, że nie

ma zamiaru robić u siebie na podwórku skupiska śmieci, aby raz w miesiącu czy raz na trzy tygodnie, ktoś

przyjechał i je zabrał. Radny odniósł się do radnego Stanisława Wojtunia i zapytał, czy pamięta jak było za

czasów MZUK gdzie każdy mieszkaniec posiadał pojemniki od których płacił niewielka dzierżawę. Zdaniem

radnego lepiej by było zrobić na takiej samem zasadzie  niż „worki”. Radny oznajmił, że z tego co przeczytał

ZGK nie chce obniżyć cen wywozów śmieci  tylko chce pomniejszyć podwyżkę jaką chce wprowadzić.

Radny zapytał jak ktoś chce zmniejszyć wywóz śmieci jak np. p. Andrzej Ryta otrzymał podwyżkę oraz

dodatkową nagrodę pienieżną powyżej 2 tys zł, administracja się rozrasta, ZGK czeka budowa budynku za 5

milionów zł. Radny zadał pytanie p. Jadwidze Skórcz cy to prawda, że ZGK będzie zakupywać samochody

marki „Hundai” czy „Lexusy” dla pracowników czy też szefostwa cyt „ jeżeli śmieci wywożone i cena jest

wybalansowania na prawie na opłacalności, a tu nagle stać MZUK na zakupy takich aut”. Zdaniem radnego

jeżeli dywidendy wychodzą prawie na  2 miliny zł dla ZGK to firma MZUK posiada zysk cyt „ niech ma bo

to  jest  zakład  pracy  który  ma  przenosić  zyski,  jak  najbardziej  ale  nie  Związek  Gmin  Krajna”.  Radny
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oznajmił,  że  jeżeli  chciało by się  faktycznie  zejść  z  cen to  pieniądze tzw nadpłacone pozyskane przez

mieszkańców powinny wrócić do nich nie może w całości ale w jakimś procencie a nie zmniejszać ilość

wywozów. Radny stwierdził, że nie są to dla niego rozwiązania. 

Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  na  ostatnim  posiedzeniu  rady  nadzorczej  MZUK  zmienił  się

przewodniczący i osoba zajmująca się finansami. Następnie Radzie został przedstawiony projekt planu na

rok 2022 jego częścią jest tzw. plan inwestycyjny, którego spółka nazywa „kapeksem”, co do zasady jest

tzw. konsorcjum które działa na swoich własnych zasadach. Pani Skarbnik potwierdziła, że w planie widniał

jakiś tam zakup natomiast była to podana jedna kwota. Zdaniem pani Skarbnik są to standardy właściwe dla

całej spółki NOVAGO. Pani Skarbnik oznajmił, że w ostatnim czasie również został zmieniany regulamin

wynagrodzenia pracowników jest  to również po to robione aby ujednolić to pod wszystkie spółki firmy

NOVAGO.  Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  kwestii  sfinansowania  tego  planu  na  dzień  dzisiejszy  nie

została jeszcze ustalona więc plan nie jest obowiązujący do końca.

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do radnego Stanisław Wojtunia cyt „czyli widzisz Stasiu jak

wywnioskowałem pani potwierdziła, że jakieś tam auta mają być zakupione i niech kupują bo to jest ich

firma” 

Pani Skarbnik odniosła się do radnego i stwierdziła, aby nie  nad interpretować jej słów. Pani Skarbnik

wspomniała,  że  został  przedłożony  projekt  ambitnego  planu  inwestycyjnego,  w którym  jest  problem z

znalezieniem w całości źródeł finansowania, więc nie jest powiedziane, że zostaną zakupione jakieś auta.

Pani Skarbnik wspomniała, że poprzedni prezes spółki również posiadał samochód służbowy. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do pani Skarbnik cyt „nie zazdroszczę, niech mają bo to jest

firma, która ma przynosić zyski ale jeżeli my słyszymy, ze Związku  Gmin Krajna że MZUK nie może

obniżyć bo prawie na granicach opłacalności  oni  robią itd.  To jest  nieprawdą”.  Zdaniem radnego niech

spółka zarabia, ale jeżeli mamy wszyscy zejść z kosztów powinniśmy zacząć od ZGK.  

Radny Stanisław Wełniak  zapytał panią skarbnik czy MZUK jest nadal oddzielna spółką, czy jest może

połączony z NOVAGO.?

Pani Skarbnik oznajmiła, że MZUK jest składnikiem konsorcjum (zrzeszenie minimum dwóch podmiotów,

które  łączą  swoje  siły  w  celu  realizacji  określonego  przedsięwzięcia).  MZUK  jest  nadal  na  własnym

rozrachunku  przy  czym przepływy  finansowe  mogą  zachodzić  w sposób  właściwy  dla  poszczególnych

spółek czyli całego konsorcjum. 

Radny Stanisław Wełniak  oznajmił, że ok 2 lata kiedy spółka ZGK otrzymała dywidendę w wysokości
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miliona złotych  nastąpiła podwyżka opłat. Pieniądze które pozostawił sobie ZGK zostały zaksięgowane,

leżą  i tracą  na wartości. Radny wspomniał, że dwa lata temu Rada Miejska podjęła uchwale, aby ww.

dywidendę przeznaczyć na obniżenie ceny za wywóz śmieci przynajmniej na jakiś okres. Rada zwróciła się

również do wszystkich Gmin,  które  tworzą ZGK o ustosunkowanie  się  do całej  sprawy lecz nikt  z ich

przedstawicieli nie odniósł się do tego. Radny oznajmił, że wraz z radnym Henrykiem Gollą byli jedynymi

tzw „Mohikaninami” którzy próbowali ta sprawę przepchać, ale w rezultacie zostali  wyśmiani.  Zdaniem

radnego rentowność MZUKu jest za wysoka, a argumentowanie przez ówczesnego prezesa tego przyrostem

produkcji w spółce o ok kilka set procent jest słabym argumentem.

Radny Stanisław Wojtuń oznajmił, że nie ma co się łudzić, że będzie taniej. Zdaniem radnego opierając się

na posiadanym przez niego zestawieniu opłat Złotów w porównaniu do innych sąsiednich miejscowości płaci

niewiele.  Radny  wymienił  opłaty  niektórych  z  miejscowości:  Okonek  28,50  zł,  Piła  33  zł,  Jastrowie  i

Krajenka 33 zł, Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Wysoka 34 zł, Czarnków, Ujście 35, Drawsko,

Krzyż,  Wieleń 36 zł,  Wyrzysk 34zł  a  Zlotów 25,65zł.  Radny poinformował,  że  wzrosła  w tym roku i

wzrośnie w następnym opłata Marszałkowska za składowanie odpadów. Zdaniem radnego każdy operator,

który przystąpi do przetargu robi to, aby zarobić, a nie żeby zrobić usługę jak najtaniej. Radny stwierdził, że

Związek czy też Gmina nie posiadająca własnej firmy, która zajmuje się odpadami nie ma innego wyjaśnia

tylko podpisać umowę z firmą, która te odpadu wywiezie.  Zdaniem radnego nikt nie ma pojęcia jaka będzie

stawka, ale na pewno nie będzie niższa patrząc na wzrost kosztów, które są. Radny oznajmił, że gminny,

które  już  płaca  dużo  wyższe  stawki  będą  musiały  się  z  tym liczyć,  że  ich  cena  tez  wzrośnie.  Radny

stwierdził, że fakt że Związek szuka oszczędności ( zmniejszenie częstotliwości) na pewno będzie miało na

to również wpływ. Radny stwierdził, że  należy wziąć pod uwagę czy jest to zasadne, być może zostało to

analizowane przez Związek Gmin Krajny, gdyż zapewne dotyczy to budownictwa jednorodzinnego. Radny

oznajmił,  że on osobiście nie mieszka w domkach jednorodzinnych,  ale jego zdaniem właśnie te osoby

powinny wiedzieć czy zasadne jest aby śmieci były odbierane raz na dwa tygodnie, czy raz na trzy tygodnie.

Zdaniem radnego taki mieszkaniec powinien wiedzieć, czy pojemniki zapełniają się czy też nie, bo jeżeli

firma ma wywoził po połowie pojemnika to po prostu nie ma to sensu. Radny oznajmił, że na Zgromadzeniu

Związku Gmin Krajny wyraził swoje zdanie, że nie jest za tym aby rozdawać ludziom pieniądze. Zdaniem

radnego przeznaczanie pieniędzy na obniżenie opłat na okres 6 miesięcy jest nie konieczne, ponieważ lepszą

opcją było by wykorzystanie ich na inne cele m.in. wprowadzenie pojemników półpodziemnnych o większej

objętości które zmniejszą częstotliwość śmieci. Radny wspomniał, że o takiej decyzji musi zdecydować całe

zgromadzenie, jaka będzie ich decyzja trudno jest w tej chwili to powiedzieć.

Radny Krzysztof Koronkiewicz przytoczył swoja hipotezę: cyt” jeżeli ma jakieś tam swoje pieniądze ZGK

załóżmy 2 miliony, jeżeli milion przykładowo strzelam tam przekazałby na z powrotem dla ludzi, obliczając

to można by było na 12 miesięcy zrobić na pewno nie wiem tam obojętnie 0,50 zł, 1 zł, 2 zł, czy 3 zł byłoby
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taniej”. Radny wspomniał, że ZGK otrzymało w wcześniejszych latach dywidendę w wysokości 1,4 miliona

zl, raz ponad 2 miliony, za trzecim razem prawie 2 miliony co daje w całości przez okres 3 lat ok 6 milionów

zł. Zdaniem radnego, jeżeli Związek Gmin Krajny żałuje tego, aby te pieniądze wróciły do mieszkańców w

jakieś tam postaci przynajmniej w 50 % a woli wyłożyć pieniądze na budowę budynku nowej siedziby, to

szkoda o tym rozmawiać. Radny odniósł się do radnego Stanisława Wojtunia i wspomniał, że w Złotowie

jest prawie 19 tys mieszkańców, w rejestrze ZGK jest tylko 14 tys. Radny zapytał gdzie się podziały te 5 tys

ludzi?.  Zdaniem  radnego  nie  podawanie  prawdziwej  ilości  zamieszkałych  osób  jest  właśnie  ich

oszczędnością cyt „ 4-osobowa rodzina zrobi, że jest 2 i w tym momencie już ma oszczędzone 50 zł to jest

właśnie ta oszczędność ZGK”.

Radny Stanisław Wojtuń  odniósł się do wypowiedzi radnego i oznajmił, że system jest nie szczelny ze

względu  na  brak  narzędzi,  aby  zmobilizować  mieszkańców,  aby  rzetelnie  składali  deklaracje.  Zdaniem

radnego ten problem dotyka całą Polskie. Jedynym poprawianiem tej sytuacji jest np. wprowadzenie opłaty

według zużycia ilości wody choć to też do końca nie jest idealne. Radny stwierdził, że może i to wyjście jest

lepsze ale na ten moment nie idzie jego wyegzekwować. 

Przewodniczący zapytał  czy  Burmistrz  ma  informacje  odnośnie  remontu  ul.  Kolejowej,  gdyż  w  roku

poprzednim miasto przekazało dotacje celową dla Starostwa na jej remont w kwocie ok 140 tys zł. 

Zastępca  Burmistrza  poinformowała,  że  według  informacji  jakich  posiada  do  rana  dnia  dzisiejszego

PESEL otrzymało 247 osób, ok 20 osób zostało przyjętych w ciągu dnia więc ta liczba powinna być w

granicy 270.  W szkołach podstawowych znajduje się obecnie 62 dzieci  tj:  szkoła podstawowa nr.1,  15,

szkoła  podstawowa  nr.2,  17,  szkoła  podstawowa  nr  3,  30.  Ze  względu  na  duża  ilość  dzieci  w  szkole

podstawowej  nr.3  został  utworzony  oddział  przygotowawczy  działa  on  na  całkiem  innych  zasadach.

Zdaniem zastępcy klasyfikacja uczniów do danych klas opiera się na poziomie znajomości języka Polskiego.

Dzieci  uczęszczające  do  szkol  maja  pełne  wyżywienie  gdyż  wynika  do  z  samej  ustawy.  Natomiast  w

przedszkolach znajduje sir 3 dzieci w przedszkolu nr.4 oraz w „Marcinku”. Zastępca Burmistrza odniosła do

kwestii poruszonej przez panią Mariolę i oznajmiła, że Burmistrz nie posiada kompetencji w możliwości

utworzenia punktu paszportowego. 

W odpowiedzi radny Krzysztof Koronkiewicz oznajmił, że od 4 kwietnia będzie możliwość „normalnego”

umawiania się do punktów paszportowego nie jak to było dotychczas przez internet, czy telefonicznie tylko

przez tzw. bileciki. 

Zastępca Burmistrza oznajmiła, że ta sytuacja może wynikać z problemów kadrowych ponieważ w każdym

w Urzędzie potrzeba osób do wydania PESEL. W samym urzędzie w Złotowie wydawane są przez 3 osoby a
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mimo to kolejka oczekujących jest duża. Zastępca Burmistrza odniosła się do budynku PKP i oznajmiła, że

we wrześniu miasto miało podpisany protokół PKP, natomiast w zeszłym tygodniu urząd otrzymał pismo z

informacja o przesunięciu w czasie ww. sprawy ze względu na  opracowanie nowego operatu szacunkowego,

WIĘC sprawa będzie  musiał  po raz  kolejny  wrócić  do Ministerstwa.  W obecnej  chwili  za  nieopłacone

podatki miasto otrzymało dwie nieruchomości otaczające dworzec PKP cyt” Jeżeli chodzi o PKP to słowo

cierpliwość ma za słabą moc”. Zastępca Burmistrza odniosła się również do kwestii paczkomatów na ul.

Leśnej i wspomniała, że miasto próbuje dogadać się z firmą „Inpost” w Pile i jest szansa, ze coś w tym

kierunku postarają się zrobić. Zastępca Burmistrza również odpowiedziała, na pytanie czemu opuścili oni

miejsce  przy  stole  cyt”ja  przekaże  Pana  sugestie  Panu Burmistrzowi,  ze  swojej  strony powiem,  że  nic

przyjemnego  byś  środkiem  tarczy  strzelniczej”.  Odnośnie  działki  na  osiedlu  Dwór  Złotowski  Zastępca

Burmistrza oznajmił, że KOWR ma cały czas wątpliwości do czego ta działka ma służyć miastu, urząd mimo

to ciągle udowadnia to ale niestety z ich strony jest tzw. blokada. Zdaniem pani Burmistrz intencja zapisana

w uchwale ws. ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym radnym

Rady Miejskiej w Złotowie   zderzyła się z  nadzorem i przez to urząd i jak Rada ponieśli  na dzisiejszej sesji

konsekwencje. Zastępca Burmistrza oznajmił, że zastanawia się w dużej mierze czy nadzór zdawał sobie

sprawę z konsekwencji manipulowania przy tej uchwale. Zastępca Burmistrza wspomniała, że kłopoty z nią

związane w szczególności nie były potrzebne i wbrew sugestią pracownicy mają wystarczająco co robić a

nie siedzieć i liczyć kiedy jaki radny nie uczestniczył na komisji. Zdaniem Zastępcy Burmistrza jest to po

prostu bezsensu. Zastępca Burmistrza wspomniała, że w przyjętej uchwale widnieje zapis, że nieobecności

stwierdza się na podstawie listy obecności natomiast konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę i stąd to

całe zamieszanie. Zastępca Burmistrza odniosła się dp ul. Królowej Jadwigi i oznajmił, że pan Komendant

słuchał  dzisiejszą  sesje  i  być  może  ta  ulica  zostanie  bardziej  kontrolowana.  Zastępca  Burmistrza

poinformowała,  że  zostanie  puszczona  dodatkowa  informacja  dotycząca  dodatków  osłonowych  przez

wszystkie możliwe komunikatory. Odnośnie ul. Kolejową Zastępca Burmistrza stwierdziła, że w zeszłym

roku inwestycja Starostwa nie została zrealizowana pieniądze zostały zwrócone natomiast Powiat zwrócił się

do urzędu, aby powtórzyć poprzednią dotację  przy czym trzeba zauważyć, że kwota inwestycji już wzrosła.

Zdaniem zastępcy Burmistrza przy takim obciążeniu, które w tej chwili budżet ponosi przy takiej sytuacji

finansowej do tej sprawy należy wrócić w połowie roku.

Radny  Krzysztof  Żelichowski zaapelował,  aby  informatyk  urzędu  zabezpieczył  nośniki  dźwiękowe  i

wizualne dzisiejszej sesji. 

 

Punkt 25. Zamknięcie sesji

Po  wyczerpaniu  porządku  obrad  Przewodniczący o  godz.  18.30 zakończył  obrady  XLIII  sesji  Rady

Miejskiej w Złotowie.  
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Oprac.

Karolina Marek 

Sekretarz obrad 

       Krzysztof Koronkiewicz 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jakub Pieniążkowski
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