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Protokół Nr XLIV.2022 

z XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

 

W dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

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

zarządzenia nr 9.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 19 kwietnia 2022 r. Sesja odbyła się w 

trybie stacjonarnym.  

 

Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Jakub Pieniążkowski (dalej 

„Przewodniczący”).  

 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

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

znajdujących się w sali sesyjnej oraz zaproszonych gości. Przewodniczący zwrócił się do Burmistrza Miasta 

Złotowa (p. Adama Pulita) i Zastępcy Burmistrza (p. Małgorzaty Chołodowskiej) z prośbą o zajęcie 

dotychczas zajmowanych przez nich miejsc przy stole prezydialnym.  

  

Punkt 2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi 

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

Nieobecni byli następujący radni: Łukasz Piosik oraz Krzysztof Żelichowski. Przewodniczący nie 

usprawiedliwił nieobecności ww. radnych.  

 

Punkt 3. Przyjęcie protokołów: z nadzwyczajnej XLI sesji oraz z nadzwyczajnej XLII sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie 

Radni otrzymali protokoły z nadzwyczajnej XLI sesji oraz z nadzwyczajnej XLII sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie w materiałach dot. XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do nadzwyczajnej XLII sesji Rady Miejskiej w Złotowie, na 

której nie był obecny wraz z kilkoma innymi radnymi m.in. p. Stanisławem Wełniakiem, p. Krzysztofem 

Żelichowskim, p. Aldoną Chamarczuk. Radny nawiązał do wypowiedzi radnego Stanisława Wojtunia z tej 

sesji, w których radny został przywołany. Z racji swojej nieobecności na sesji, radny nie mógł się wówczas  

odnieść do tych wypowiedzi, które chciałby teraz wyjaśnić. Radny stwierdził, że radny Stanisław Wojtuń w 

swoich wypowiedziach podzielił radnych na „tych dobrych”, którzy byli na sesji i zagłosowali za WPF oraz 

na „tych złych” pomimo, że radny nie znał przyczyny nieobecności części radnych na tej sesji. W ocenie 

radnego, nadzwyczajna XLII sesja została „zrobiona po partyzancku”. Radny poinformował, że dowiedział 

się w poniedziałek, 21 marca 2022 r., po godz. 14.00 o zwołaniu nadzwyczajnej XLII sesji Rady Miejskiej w 
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dniu następnym tj. we wtorek 22 marca 2022 r. na godz. 8.00. Radny zaznaczył, że z powodu wcześniejszych 

planów życiowych nie mógł wziąć udziału w sesji. Radny nadmienił, że o terminie sesji większość radnych 

wiedziała już wcześniej i nie poinformowała innych. Zdaniem radnego, radny Stanisław Wojtuń, jako jeden z 

organizatorów tej sesji powinien był przedzwonić do wszystkich radnych w celu powiadomienia ich o jej 

terminie, czego radny nie zrobił. Radny ponownie stwierdził, że odebrał wypowiedzi radnego Stanisława 

Wojtunia jako podział radnych na „dobrych” i na „złych”. Radny zadał pytanie radnemu Stanisławowi 

Wojtuniowi, czy należy uznać za złego tego radnego, który chce realizacji większej liczby inwestycji w 

mieście? Radny zwrócił się do radnego Stanisława Wojtunia, aby odpowiedział na to pytanie jako 

mieszkaniec i przede wszystkim jako przedsiębiorca. Radny stwierdził, że jest „paradoksem”, aby radni 

„walczyli” z Burmistrzem o rozwój miasta a Burmistrz w tym cyt. „kierunku nie idzie, tylko hamuje” jak 

również osoby go popierające. Radny ponowił swoje pytanie, czy jest złym radny, ponieważ działa i realizuje 

swoje obietnice wyborcze? Radny stwierdził, że radny Stanisław Wojtuń najpierw jest po jednej stronie, 

teraz po drugiej stronie. Radny dodał, że radny Stanisław Wojtuń w swoim programie wyborczym również 

mówił o inwestycjach popieranych przez część radnych a obecnie radny miał zmienić zdanie w tym zakresie 

cyt. „no takie chorągiewki”. Radny zadał pytanie, czy złym jest radny, który wsłuchuje się w potrzeby 

mieszkańców i podejmuje działania w kierunku ich realizacji? Radny stwierdził, że mieszkańcy nie oczekują 

takich inwestycji, które „wymyśla p. Pulit” jak np. hotele dla pszczół, petomaty czy obecnie pojemniki na 

„jakieś odpady”. Radny wyjaśnił, że chodzi o 2 pojemniki po 23 tys. zł za szt., łącznie 46 tys. zł. Radny 

zadał pytanie cyt. „czy naprawdę jesteśmy złymi radnymi, że nie pozwalamy marnować pieniędzy na 

zabawy sądowe dla p. Pulita”? Radny przytoczył przykład sprawy sądowej dot. jego osoby, która została 

złożona do sądu w Pile i została przegrana przez p. Pulita. Radny poinformował, że następnie zostało 

złożone odwołanie do sądu w Poznaniu, gdzie również p. Pulit przegrał. Radny dodał, że w odwołaniu p. 

Pulita nie reprezentował radca prawny Urzędu Miejskiego tylko zewnętrzny adwokat z Poznania. Zdaniem 

radnego, radca prawny Urzędu Miejskiego mógł w tej sprawie reprezentować p. Pulita. Radny poinformował, 

że niedawno p. Pulit przegrał sprawę z p. Janczewskim i musi zwrócić koszty sądowe i to niemałe. Radny 

zaznaczył, że w obu ww. przypadkach koszty sądowe i wynagrodzenie adwokata z Poznania zostaną 

poniesione z budżetu miasta. Radny wspomniał o innych przegranych sprawach jak np. sprawa pływalni. 

Radny poinformował, że do ww. spraw powróci jeszcze w odpowiednim czasie i złoży pismo w celu 

poznania ich kosztów cyt. „i to będzie na pewno rozliczone, to ja ci gwarantuje ”. Radny zadał pytanie, czy 

wspomniana wcześniej grupa pięciu radnych to naprawdę źli radni, ponieważ nie wyrażają zgody na 

„wyciągnie” pieniędzy z budżetu miasta na pokaźne podwyżki tylko dla ścisłego grona. Radny przytoczył 

przykład ostatniej informacji o otrzymaniu przez p. Skarbnik podwyżki w wysokości ponad 5 tys. zł. Radny 

odniósł się również do sprawy comiesięcznych dodatków, które łącznie wynosiły 140 tys. zł. Radny 

poinformował, że Zastępca Burmistrza oraz p. Skarbnik otrzymały łącznie ponad 8 tys. zł. Radny dodał, że 

inni pracownicy magistratu i innych jednostek „dostali grosze”, po 4%, a niektórzy 0%. Radny stwierdził, że 

z tych 8 tys. zł miesięcznie można było spokojnie „obdzielić” 40 osób po 200 zł. W ocenie radnego, takie 

działanie jest „marnowaniem” pieniędzy publicznych tylko dla swojego grona. Radny zwrócił się do radnego 

Stanisława Wojtunia, że popiera on takie działania cyt. „ty to przede wszystkim przyklaskujesz”. Radny 
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zadał pytanie, czy radni są złymi radnymi, jeżeli chcą realizacji inwestycji i „ratują” pieniądze publiczne? 

Radny wyraził zdziwienie, że cyt. „pracownicy w ogóle jeszcze tutaj funkcjonują, że nie zebrali się i nie 

wywieźli p. Pulita, bo to co się tutaj dzieje to już jest masakra, my już jesteśmy jak „Titanic”, idziemy na 

dno”. Radny dodał, że od momentu objęcia stanowiska przez p. Pulita cyt. „idziemy na dno, my staramy się 

jeszcze ten Titanic utrzymać”. Radny zwrócił się do radnego Stanisława Wojtunia cyt. „ty wsiadłeś na ten 

Titanic i razem z nim toniesz, my nie chcemy po prostu tego tonąć”. Radny stwierdził, że to pokazuje 

dlaczego „temu Panu” tak zależy na tej posadzie. Radny jeszcze raz odniósł się do określenia części radnych 

przez radnego Stanisława Wojtunia  w jego wypowiedzi, że są oni „złymi radnymi”. Zdaniem radnego, radny 

Stanisław Wojtuń jako przedsiębiorca powinien wspierać radnych w realizacji większej liczby inwestycji. 

Radny zaznaczył, że są środki na realizację tych inwestycji, o czym radny Stanisław Wojtuń doskonale wie. 

Radny stwierdził, że radny Stanisław Wojtuń już chyba przygotowuje się na Zastępcę Burmistrza. Radny 

nawiązał do jednej z wypowiedzi radnego Stanisława Wojtunia na jednej z sesji odnośnie kandydowania 

przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na stanowisko Burmistrza Miasta Złotowa i jego słów cyt. „nie daj 

Boże takiego burmistrza”. Radny wyraził zdziwienie skąd radny Stanisław Wojtuń otrzymał taką informację 

o kandydowaniu na stanowisko Burmistrza przez p. Przewodniczącego. Radny wyraził szacunek dla 

Przewodniczącego, że jeżeli będzie kandydować i uda mu się wygrać to cyt. „będzie chciał ten śmietnik 

sprzątać, bo to nie będzie takie proste”. Radny zwrócił się do radnego Stanisława Wojtunia cyt. „a ty jako 

przedsiębiorca zwalczasz inwestycje, to jaki z ciebie jest przedsiębiorca? Żaden. Nie daj Boże więcej takich 

przedsiębiorców w Złotowie, którzy nie mają swojego zdania, bo ty nie masz swojego niestety zdania” oraz 

cyt. „i ty nas chcesz nazywać złymi radnymi?”.  

 

Radny Stanisław Wojtuń poinformował, że w swojej wypowiedzi na ww. sesji nie nazwał radnych „złymi”. 

Radny dodał, że każdy radny ma oczywiście prawo dodania do tego swoich komentarzy i ocen. Radny 

podkreślił, że nie zamierza się do nich odnosić, ponieważ nie ma to sensu. Radny zwrócił się z prośbą, aby 

przytaczać jego wypowiedzi konkretnie. Radny ponownie zaznaczył, że takie słowa o „złych radnych” nie 

pojawiły się w jego wypowiedzi podczas wspomnianej sesji. Radny dodał, że nie wymienił nazwisk pięciu 

radnych, tylko trzech radnych oraz w ogóle nie mówił o inwestycjach. Ponadto nie mówił o tym, że jest 

przeciwny jakiekolwiek inwestycjom. Radny stwierdził cyt. „nie wiem, skąd te wymyślone przez p. radnego 

Koronkiewicza słowa”.         

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zaproponował, aby radny Stanisław Wojtuń ponownie przeczytał protokół 

z sesji. Radny stwierdził, że jeżeli radny go przeczyta to będzie wiedział o co mu chodziło w jego 

poprzedniej wypowiedzi. Radny dodał, że każdy z radnych może przeczytać te wypowiedzi i to samo będzie 

wiedział.     

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. protokołów. Protokoły z nadzwyczajnej XLI sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie oraz z nadzwyczajnej XLII sesji Rady Miejskiej w Złotowie zostały przyjęte przez 

Radę. 
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Punkt 4. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący na Sekretarza obrad zaproponował radnego Krzysztofa Kulaska. Radny wyraził zgodę na 

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

 

Przewodniczący poinformował o zgłoszeniu trzech wniosków, w tym dwóch wniosków Burmistrza, dot. 

zmiany porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie określonego zarządzeniem nr 9.2022 

Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 19 kwietnia 2022 r.   

 

Zmiany w porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej zaproponowane przez Burmistrza Miasta Złotowa 

przedstawiła Sekretarz Gminy Miasto Złotów, p. Aleksandra Zachęć. Pierwszy ze zgłoszonych wniosków 

dot. wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie obniżenia diet radnym Rady Miejskiej w 

Złotowie (tj. p. Łukaszowi Piosikowi i p. Krzysztofowi Żelichowskiemu) za nieobecności na posiedzeniach 

komisji w dniach 22 i 26 kwietnia 2022 r. zgodnie z obecnie obowiązującą uchwałą w sprawie ustalenia diet 

oraz zwrotu kosztów służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Złotowie. Natomiast drugi 

wniosek dot. zmiany w treści punktu 12. porządku sesji na brzmienie zgodne z projektem uchwały 

zaopiniowanym przez radcę prawnego Urzędu Miejskiego i dołączonym do zarządzenia o zwołaniu sesji. 

Poprawne brzmienie tego punktu to: „12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2023”.  

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. wniosków.  

 

Przewodniczący przedstawił wniosek zgłoszony przez grupę radnych o rozszerzenie porządku obrad 

przedmiotowej sesji o projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotowie. 

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. wniosku.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. wniosek zgłoszony przez Burmistrza Miasta Złotowa w 

sprawie wprowadzenia zmiany w brzmieniu punktu 12 w przedmiotowym porządku obrad na treść zgodną z 

zaopiniowanym projektem uchwały dołączonym do zarządzenia o zwołaniu sesji, w następującym brzmieniu: 

„12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2023”. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęła ww. wniosek. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. wniosek zgłoszony przez Burmistrza Miasta Złotowa w 

sprawie rozszerzenia porządku obrad przedmiotowej sesji Rady Miejskiej w Złotowie o projekt 

uchwały w sprawie obniżenia diet radnym Rady Miejskiej w Złotowie (jako punktu 15 porządku obrad). 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 8 głosami „przeciw” przy 1 głosie „za” i 4 głosach 

„wstrzymujących się” nie przyjęła ww. wniosku.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek złożony przez grupę radnych Rady Miejskiej w Złotowie 

w sprawie rozszerzenia porządku obrad przedmiotowej sesji Rady Miejskiej w Złotowie o projekt uchwały 

w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym 

radnym Rady Miejskiej w Złotowie (jako punktu 15 porządku obrad). 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła 

ww. wniosek. 

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

określonego zarządzeniem nr 9.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 19 kwietnia 2022 r.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie wraz z 

wprowadzonymi zmianami. W wyniku głosowania radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli porządek 

obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołów: z nadzwyczajnej XLI sesji oraz z nadzwyczajnej XLII sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie.  

4. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad. 

5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów” 

oraz udzielenie jej rekomendacji. 

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” 

9. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów za 2021 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miasto Złotów biorących udział w 

działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2023 

13. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Wodociągowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa” 

14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa 

w rejonie ul. Wodociągowej  

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

przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotowie. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

17. Sprawy rożne i zapytania uczestników sesji. 

18. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa 

Radni otrzymali „Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 19 marca 2022 r. 

do dnia 15 kwietnia 2022 r.” w materiałach dot. XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radny Roman Głyżewski poinformował, że przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 

na remont amfiteatru w Złotowie wygrała firma z Poznania za cenę 98.400,00 zł. Radny zadał pytanie, jakie 

główne założenia zostały przekazane tej firmie w związku z przygotowaniem tego programu i jaki jest 

ostateczny termin realizacji tego zadania?  

  

Zastępca Burmistrza przedstawiła zakres prac programu funkcjonalno-użytkowego. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że zostaną wykonane dwa warianty tego programu, które różnią się kwestią zadaszenia 

widowni. Natomiast w obu wariantach znajdują się następujące zadania: projekt likwidacji widowni wraz ze 

schodami; urządzenie oświetlenia zewnętrznego, budynku gospodarczego oraz fundamentów budynku; 

projekt nowej widowni z jej dostosowaniem do imprez masowych; zaprojektowanie maksymalnej liczby 

miejsc siedzących z wykorzystaniem istniejącej widowni oraz dodatkowych miejsc stojących na koronie 

obiektu; projekt pomieszczenia dla operatorów na koronie obiektów; projekt ogrodzenia; dostosowanie 

obiektu do wymogów BHP oraz ppoż. Ponadto zakres prac obejmuje projekt modernizacji istniejącego 

zaplecza, przebudowę części sanitariatów pod potrzeby osób korzystających z promenady wraz z dostępem 

dla osób niepełnosprawnych, projekt zagospodarowania terenu w zakresie dróg, chodników i zieleni, projekt 

instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia sceny, instalacji audiowizualnej, monitoringu i sieci 

internetowej oraz opracowanie szacunkowego kosztorysu dla obu wariantów. Wariant pierwszy obejmuje 

zadaszenie sceny, wariant drugi zadaszenie sceny oraz centralnej części widowni.  
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Burmistrz dodał, że te dwa warianty pozwolą na udzielenie odpowiedzi o wielkość środków niezbędnych do 

zabezpieczenia w celu realizacji tych zamierzeń. Zdaniem Burmistrza, program ten będzie dobrą podstawą 

do omówienia i zaplanowania tego przedsięwzięcia do realizacji w tym roku. Burmistrz przyznał, że lepszym 

rozwiązaniem dla organizacji wydarzeń byłby wariant z zadaszoną częścią widowni, który minimalizowałby 

ryzyko związane z warunkami pogodowymi. Burmistrz wspomniał o rozwiązaniach zadaszenia widowni z 

materiałów napinanych jakie funkcjonują np. w Szczecinie i Koszalinie wykonane z teflonowych powłok, 

które są rozpinane na specjalnych stelażach o niewielkich, skrajnych punktach podparcia. Burmistrz wyraził 

zadowolenie, że w wyniku przeprowadzonego przetargu udało się wybrać firmę, która opracuje ten program 

dla tego obiektu w zakresie zaplanowanych środków. Burmistrz poinformował, że odpowiedź na pytanie 

radnego w temacie terminu realizacji tego zadania tj. opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, 

zostanie uzupełniona w późniejszym czasie.     

 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Finansów Miejskich, 

Budżetu i Gospodarki Miejskiej odbyła się rozmowa na temat tego zadania. Zdaniem radnego, ustalono z p. 

Burmistrzem, że na następnym posiedzeniu komisja zapozna się z zakresem tego zadania w szczegółach. W 

ocenie radnego, informacje przedstawione przez Zastępcę Burmistrza są zbyt lakoniczne i w zasadzie nie 

odnoszą się do istoty sprawy. Radny dodał, że zadanie to wymaga rzeczywistych przemyśleń i 

doprecyzowania oczekiwań miasta, głównie Rady co do zakresu funkcjonalno-użytkowego. Radny 

stwierdził, że informacje przedstawione przez Zastępcę Burmistrza były zbyt ogólne. Zdaniem radego, 

praktycznie można w tym zakresie „pomieścić wszystko”. Radny zwrócił uwagę, że są kwestie, które 

należałby uwzględnić w tym zadaniu jak np. sprawy techniczne związane z nowym posadowieniem całego 

amfiteatru, ponieważ obecnie jest to funkcja przestarzała i teraz nikt w taki sposób nie buduje tego typu 

obiektów. Radny dodał, że nie jest również rozstrzygnięta sprawa techniki tzn. nagłośnienia i oświetlenia jak 

i innych audiowizualnych kwestii, które obecnie stosuje się przy oprawie koncertów. Radny zaznaczył, że 

istnieją różnego rodzaju rozwiązania możliwe do zastosowania w zależności od posiadanych środków 

finansowych. Zdaniem radnego, powyższe kwestie powinny znaleźć się w tym opracowaniu. Radny 

zaznaczył, że zmodernizowany amfiteatr bez uwzględnienia ww. kwestii nie mógłby funkcjonować. Radny 

stwierdził, że komisja albo Rada powinny uzupełnić opisy tego zadania, które Urząd dotychczas udostępnił 

projektantowi. W przekonaniu radnego zakres tych opisów jest zbyt mały.  

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że przedstawiony we wcześniejszej wypowiedzi zakres to część 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. opis przedmiotu zamówienia, który w zupełności wystarczy. 

Zastępca Burmistrza dodała, że przewidziano, że Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 

wstępnych planów i zorganizowania dwóch narad konsultacyjnych z udziałem Zamawiającego, 

przedstawicieli Rady Miejskiej, ZDK i mieszkańców. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że radny będzie mógł 

przedstawić swoje uwagi podczas tych narad konsultacyjnych. Zastępca Burmistrza w imieniu Burmistrza 

zaprosiła już na ww. narady wszystkich zainteresowanych. Zastępca Burmistrza ponownie zaznaczyła, że 
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obecnie jest mowa o opisie przedmiotu zamówienia. Na podstawie tego opisu zostanie sporządzona 

koncepcja, która będzie właśnie szereg rzeczy definiowała i na jej podstawie powstanie projekt budowlany. 

Zdaniem Zastępcy Burmistrza, radny wyprzedza cały ten proces, który obecnie się rozpoczyna.   

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, czy wniosek z wczorajszego posiedzenia komisji jest aktualny tzn. 

na kolejnym jej posiedzeniu Urząd przedstawi zamiary, które miasto oczekuje od tego projektanta? 

 

Zastępca Burmistrza potwierdziła aktualność ww. wniosku.  

 

Zdaniem Burmistrza, przedstawiony sposób jest najbezpieczniejszą formą, aby wszyscy zainteresowani 

mogli zastanowić się nad przygotowaniem tego obiektu do realizacji tej inwestycji. Burmistrz zaznaczył, że 

inwestycja będzie polegać na budowie nowego obiektu w tym miejscu, a zadanie zostało nazwane 

„modernizacja”, „remont”. Burmistrz poinformował, że w postępowaniu dot. przygotowania wstępnej 

koncepcji, projektant ma przeanalizować i wycenić rozwiązania techniczne w zakresie ww. obszarów m.in. 

ppoż. czy wymogów w zakresie organizacji imprez masowych, monitoringu, nagłośnienia i oświetlenia 

sceny. Burmistrz dodał, że te rozwiązania zostaną zaproponowane w tej koncepcji i wycenione, na podstawie 

tego dokumentu zostanie wykonana dokumentacja budowlana, dokumentacja techniczna. Burmistrz 

poinformował, że komisja jak i mieszkańcy zostaną powiadomieni o terminie konsultacji w celu 

przedstawienia swojego stanowiska.  

 

Przewodniczący zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji na temat przeprowadzonego przetargu w 

zakresie bieżącego utrzymania dróg w związku z upływem w dniu wczorajszym terminu na składanie ofert w 

tym postepowaniu. 

 

Burmistrz poinformował, że w odpowiedzi na ww. przetarg wpłynęła jedna oferta firmy „Pol-Dróg” 

znacząco przekraczająca środki zabezpieczone w budżecie na realizację tego zadania. Burmistrz dodał, że 

obecnie są analizowane różne warianty rozwiązań realizacji tego zadania m.in. poprzez wyeliminowanie 

części jego zakresu bądź zmianę tego zakresu. Burmistrz poinformował, że kwota zabezpieczona na 

realizację tego zadania wynosi 290 tys. zł. Burmistrz zaznaczył, że obecnie jeszcze nie podjął dalszych 

decyzji w tym temacie.   

 

Przewodniczący zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji na temat postępowania dot. szkolenia w 

zakresie realizacji procesów partycypacyjnych w ramach realizacji zadań Gminy Miasto Złotów.  

 

W odpowiedzi Zastępca Burmistrza poinformowała, że partycypacja jest obowiązkowym elementem 

realizacji projektu w ramach Funduszy Norweskich i polega na włączaniu na różnych poziomach 

mieszkańców. Zastępca Burmistrza dodała, że program partycypacji został już opracowany i takie szkolenie 
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partycypacyjne należy do obowiązków, które Wykonawca tego projektu powinien spełnić. W szkoleniu 

wezmą udział pracownicy Urzędu, którzy należą do zespołu ds. partycypacji. 

 

Przewodniczący zadał pytanie o wypłatę środków pomocowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 19 tys. zł: 

do ilu osób trafiły te środki i czy ich nie zabrakło?   

 

Zastępca Skarbnika Gminy Miasto Złotów, p. Ilona Sawczuk-Kruk, poinformowała, że do uchwały 

budżetowej wprowadzono kwotę 18.900 zł i środki te zostały przekazane do MOPS na posiłki i na wypłatę 

300 zł. Zastępca Skarbnika dodała, że wczoraj wpłynęły środki w wysokości 117 tys. zł, których wypłata 

będzie realizowana w tym tygodniu. Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że ww. środki są przeznaczone na 

wypłatę na 40 zł dla rodzin, które złożą wnioski.  

 

Burmistrz poinformował, że podpisał już dokumenty uruchamiające pierwszą transzę pomocy w kwocie 

ponad 60 tys. zł dla rodzin, które ubiegają się o wypłatę tych środków.  

 

Przewodniczący poinformował o dwóch zarządzeniach, które nie zostały opublikowane w BIP: z dnia 12 

kwietnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od procedury nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kolejowej w Złotowie wraz z zabudową dworca kolejowego 

oraz z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kolejowej w Złotowie wraz z zabudową dworca kolejowego. 

Przewodniczący poprosił o przybliżenie ww. sprawy.  

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że sprawa ta była wyjaśniana na jednej z komisji. Zastępca 

Burmistrza przypomniała o trwającej już bardzo długo sprawie nieodpłatnego przejęcia przez miasto działki, 

na której jest posadowiony budynek dworca kolejowego. W tej sprawie został już podpisany protokół, który 

wrócił do Urzędu. Zastępca Burmistrza poinformowała, że do Urzędu wpłynęło pismo z PKP, że w związku 

z upływem czasu w tej sprawie będzie potrzebna nowa wycena i wskazujące konieczność ustanowienia 

służebności w jeszcze jednym miejscu. Ponadto zmieniły się zasady co do wizualizacji budynku jako dworca 

kolejowego tzn. po remoncie tego obiektu zostanie on odpowiednio oznakowany. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że powyższe kwestie są istotnymi zmianami w tym protokole, więc należało zakończyć tą 

procedurę co się stało w dniu 12 kwietnia br. Natomiast sprawa się nie zakończyła, ponieważ Urząd otrzymał 

nową treść protokołu, do którego radca prawny Urzędu zgłosił uwagi m.in. w kwestii technicznej 

oznakowania za które miasto będzie odpowiedzialne już po remoncie budynku dworca. Zastępca Burmistrza 

poinformował, że ww. kwestie znalazły się właśnie w zarządzeniu z dnia 13 kwietnia 2022 r.  Zastępca 

Burmistrza wyjaśniła, że sprawa ta trwała ze względu na uzgodnienia dot. końcowej treści protokołu.           

 

Burmistrz poinformował, że w dniu wczorajszym odebrał w imieniu miasta wyróżnienie (XIX edycja 

Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego), które pokazuje pozycję miasta 
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na tle innych ok. 2,5 tys. samorządów w Polsce. Ranking opiera się na danych sprawozdawczych GUS, na 

15 różnych wskaźnikach przeliczanych w różnych obszarach środowiskowych i gospodarczych. Burmistrz 

poinformował, że Złotów nie pierwszy raz znalazł się w pierwszej „dziesiątce” tego rankingu a po raz drugi 

na czwartej pozycji. Burmistrz dodał, że prześle radnym dokładne dane w zakresie tych wskaźników, aby 

przedstawić kształtowanie się pozycji miasta na przestrzeni lat i na tle innych gmin oraz te wskaźniki, które 

są mocną stroną Złotowa np. wskaźnik salda migracji, wskaźnik poziomu przedsiębiorczości, stopień 

bezrobocia, stopień skanalizowania i zwodociągowania gminy. Burmistrz stwierdził, że powyższe jest 

odpowiedzią na wcześniejszą wypowiedź radnego Krzysztofa Koronkiewicza odnośnie „jakiejś 

nieudolności”. Burmistrz zaznaczył, że stan miasta jest na wznoszącej, co potwierdzają konkretne dane, 

które są wynikiem działań miasta a nie propagandy. Burmistrz dodał, że jest do dyspozycji radnych w 

zakresie merytorycznej dyskusji. Burmistrz podziękował Przewodniczącemu za zaproszenie na sesję ale 

podkreślił, że nie utożsamia się z tym, co się wypowiada na sesji i takim stylem dyskusji, szczególnie z 

udziałem niektórych radnych. Burmistrz zaznaczył cyt. „na to nasze miasto nie zasługuje, na ciężką robotę, 

za to nam płacą i ja to właśnie robię, aby było lepiej”.       

 

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

Złotowa w okresie od dnia 19 marca 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r.” została przyjęta przez Radę. 

 

Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zgłosił następujące zapytania:  

1) W sprawie podania wysokości podwyżek dla pracowników jednostek podległych Urzędowi Miasta, 

jak również i w Urzędzie Miasta na poszczególnych stanowiskach w latach 2021-2022. Radny dodał, 

że nie chodzi mu podawanie konkretnych danych osobowych. Radny zaznaczył, że ww. pytanie jest 

związane z ostatnimi informacjami o otrzymaniu przez osoby z bardzo ścisłego grona cyt. „bardzo 

przepracowanego p. Pulita” bardzo wysokich nagród, które radny jak i w ocenie radnego, większość 

mieszkańców uważa za „skandal”. Radny dodał, że chciałby uzyskać wiedzę na temat doszacowania 

pracowników. Radny wspomniał o pracownikach ZCAS tj. ratownikach, którzy „żyją naprawdę na 

najmniejszej” i ich wynagrodzenie nie jest nawet na poziomie ww. podwyżki. Radny poinformował, 

że z posiadanych przez niego informacji wynika, że pracownicy jednostek podległych gminie 

otrzymali podwyżki na poziomie 4% i to nie wszyscy.       

2) Czy jeżeli któryś z pracowników będzie odchodził na emeryturę to może również liczyć na taką 

podwyżkę jaką otrzymał ostatnio jeden z pracowników Urzędu Miasta?  

3)  Jaka gwiazda jest zaplanowana na nadchodzące EEF?  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radnego Romana 

Głyżewskiego. Radny zadał następujące pytania: czy RIO zakwestionowało comiesięczny dodatek specjalny 

przyznawany pracownikom, a przede wszystkim Zastępcy Burmistrza? Czy Komisja Rewizyjna przyjrzała 

się tej sprawie? Czy nadal ten dodatek jest wypłacany? Jakie były zalecenia RIO i czy zostały one wykonane? 
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Ponadto radny zapytał, czy Komisja Rewizyjna przyglądała się również podwyżkom w Urzędzie Miasta, a 

jeżeli nie badała tych podwyżek to czy zamierza przeanalizować tą sprawę? Radny doprecyzował, że dot. to 

osób ze ścisłego grona p. Burmistrza. 

 

Radny Stanisław Wełniak odniósł się do sprawy opisanej w dzisiejszym wydaniu prasy lokalnej dot. 

podwyżki dla p. Skarbnik. Radny zadał pytanie, czy opisana sytuacja jest prawdą?  

 

W odpowiedzi radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że jest to prawda, ponieważ ta informacja 

jest zawarta w odpowiedziach Urzędu Miasta.  

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że jest mu trudno się wypowiadać na ten temat, ponieważ w 

przeszłości pełnił funkcję Burmistrza Miasta Złotowa i starał się doceniać pracę i na tyle ile to możliwe 

finansować i mobilizować pracowników do dalszej pracy. Radny stwierdził cyt. „to, co robi p. Burmistrz 

Pulit to jest szczyt arogancji i bezczelności. Proszę się nie obrażać i nie przyjmować tego jako złośliwej 

krytyki, tylko proszę Pana tak się nie postępuje, tak się nie postępuje. To jest naplucie w twarz wszystkim 

pracownikom samorządowym po to tylko, żeby Pan spełnił jakieś swoje zachcianki i być może obietnice w 

stosunku do p. Skórcz”. W przekonaniu radnego, udzielenie podwyżki Pani Skarbnik na ostatnie dni, 

tygodnie czy miesiące przed przejściem na emeryturę ma charakter nadużycia finansowego, ponieważ jest to 

związane z 6-miesięczną odprawą. Radny poinformował, że podwyżka w wysokości 5,6 tys. zł przez 6 

miesięcy, to jest dodatkowo ponad 30 tys. zł należnej odprawy emerytalnej. Zdaniem radnego, jest to 

niedopuszczalne. Radny stwierdził, że jest to nadużycie finansów publicznych, co jest oczywiście karalne. 

Radny dodał, że obecnie już wiadomo, dlaczego p. Skarbnik „tak walczyła” do niedawna o to, aby Rada nie 

pozbawiła Burmistrza prawa do dokonywania zmian w funduszu płac. Radny stwierdził, że dzisiaj to 

działanie jest już jasne, ponieważ Burmistrz posiada takie uprawnienia, że w każdej chwili może dokonywać 

zmian w funduszu płac bez zgody Rady. Radny przypomniał, że najpierw Rada nie uchwaliła ww. 

uprawnienia a później z inicjatywy p. Skarbnik księgowi wszystkich jednostek podporządkowanych gminie 

przysłali pisma, co było „kuriozalne”, z których wynikało, że jeżeli Rada nie zgodzi się na powyższe 

upoważnienie Burmistrza to budżet nie będzie właściwie wykonywany. Radny dodał, że przestrzegał 

wówczas przed tym działaniem. Radny stwierdził, że ma pretensje do radnego Romana Głyżewskiego, który 

próbował tą sprawę jak zwykle załatwić polubownie cyt. „ja wiem p. Przewodniczący Głyżewski, że robi to 

Pan to dla świętego spokoju, żeby łagodzić konflikty ale przykład tego powoduje, że w niektórych 

przypadkach trzeba być konsekwentnym”. W ocenie radnego, takie działanie jest wykorzystywaniem swojej 

pozycji i swojego stanowiska po to tylko, żeby zadbać cyt. „o swoich ludzi prawda, czy swoich zwolenników 

po to tylko, aby było im dobrze”. Radny stwierdził, że jeżeli planowane podwyżki dla pracowników Urzędu 

w tym roku wyniosły średnio 3,4%, to podwyżka 54% przy niezłym dotychczasowym wynagrodzeniu p. 

Skarbnik jest po prostu „skandalem”.  
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Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka, w której miał on 

zasugerować, że ww. sprawa powinna zostać zgłoszona do prokuratury. Radny poprosił o rozwiniecie tego 

zagadnienia.  

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że w jego przekonaniu ta sprawa nadaje się do zgłoszenia do 

prokuratury jako nadużycie prawa, ponieważ w tym Urzędzie podwyżki nigdy nie były przyznawane w 

takiej kwocie poza ostatnim przypadkiem wynikającym z przepisów prawa dot. podwyżki dla Burmistrza. 

Radny zadał pytanie o powód przyznania tej podwyżki i dodał, że można go domniemywać cyt. „żeby zrobić 

dobrze p. Skórcz, żeby dostała ponad 30 tys. zł więcej odprawy niż by miała gdyby ta podwyżka nie 

nastąpiła. A więc nie było istotą podjęcie decyzji o podwyżce wynagrodzenia tylko był zamiar właśnie po to, 

aby wykorzystać publiczne pieniądze dla wzbogacenia się w sposób zupełnie nieprawidłowy, bo ten wydatek 

ponad 30 tys. zł na tej odprawie jest w żaden sposób nieuzasadniony”. Radny zaznaczył, że nie będzie 

inicjatorem podjęcia kroków prawnych w tej sprawie, ponieważ nie ma do tego możliwości ani chęci. Jednak 

osoba, która chciałaby się tego podjąć posiada, zdaniem radnego, duże szanse na wykazanie, że jest to forma 

przestępstwa.  

  

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że cyt. „dopyta się prawnika znajomego jak ta sprawa wygląda. 

Mi się będzie chciało, jestem na emeryturze i mam co robić”. Radny przypomniał podnoszoną przez 

Zastępcę Burmistrza i p. Skarbnik sprawę wynagrodzeń pracowników MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, jak 

cyt. „nieprawnie brali pieniądze z projektu jakiegoś tam, który naprawdę wypracowali bardzo mocny, a 

samemu łykać takie pieniądze, to wie Pan co, to naprawdę trzeba takie coś ukrócić, bo to my sprowadzamy 

miasto na dno, na kolesiostwo i na wszystko, co jest najgorsze”.   

 

Przewodniczący zgłosił interpelację, zapytanie skierowane od młodzieży na temat pracy w mieście. 

Przewodniczący poinformował, że młodzież wskazała, że w kampanii wyborczej Burmistrz wiele obiecywał 

w zakresie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości i miejsc pracy w związku z czym część 

młodzieży zagłosowała właśnie na p. Pulita. Przewodniczący zadał pytanie, o podanie liczby inwestorów, 

których Burmistrz sprowadził do Złotowa, o liczbę nowych zakładów pracy i miejsc pracy, które powstały w 

mieście w ciągu ostatnich 4 lat oraz o działania, które podjął p. Burmistrz w polityce rozwoju 

przedsiębiorczości?  

 

Radni nie zgłosili innych interpelacji i zapytań.    

 

Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto 

Złotów” oraz udzielenie jej rekomendacji 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto 

Złotów” oraz udzielenie jej rekomendacji w materiałach dot. XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt 

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

 

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

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

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, 

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

„za”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 

jednogłośnie 5 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy 

społecznej Gminy Miasto Złotów” oraz udzielenie jej rekomendacji. W wyniku głosowania Rada podjęła ww. 

uchwałę jednogłośnie 13 głosami „za”.   

 

Punkt 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” 

Radni otrzymali Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” w 

materiałach dot. XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia 

komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. sprawozdania. „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 

Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021” zostało przyjęte przez Radę. 

 

Punkt 9. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów za 

2021 rok 

Radni otrzymali „Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów za 2021 

rok” w materiałach dot. XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Sprawozdanie było przedmiotem 

posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radny Roman Głyżewski poinformował, że środki finansowe przeznaczone na realizację tego programu w 

2021 r. wynosiły 674 tys. zł, z czego wydatkowano kwotę 467 tys. zł. Radny zaznaczył, że od dwóch 

ostatnich lat powtarza się sytuacja niewykorzystania tych środków np. kwota w 2020 r. wynosi 131 tys. zł, za 

2021 to kwota w wysokości 206 tys. zł. Radny podkreślił, że te środki mogą być przeznaczone tylko na 

realizację zadań określonych w ww. programie. Radny zwrócił się z prośbą do osób odpowiedzialnych za 
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realizację tego programu o podjęcie działań mających na celu maksymalne wykorzystanie środków 

przeznaczonych w danym roku na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania problemowi alkoholizmu i 

narkomanii.     

 

Radny Maciej Zając, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Złotowie, odniósł się do kwestii podniesionej przez radnego Romana Głyżewskiego. Radny poinformował, 

że powodem niewykorzystania części środków z tego programu w ostatnich dwóch latach była sytuacja 

związana z pandemią. Radny zwrócił uwagę, iż szkolenia dot. uzależnień są realizowane w większych 

grupach i w wyniku wprowadzonych zakazów i ograniczeń epidemicznych nie było takiej możliwości. 

Podobna sytuacja wystąpiła z realizacją innych działań jak np. spotkań, meetingów czy wyjazdów młodzieży 

o charakterze profilaktycznym. Radny poinformował, że w roku bieżącym w związku z pojawiającymi się 

sygnałami na temat uzależnień wśród młodzieży, których przyczyną była m.in. izolacja społeczna 

wynikająca z obowiązujących zakazów w czasie pandemii, MKRPA podjęła decyzję o podjęciu działań, 

obok dotychczasowych związanych z alkoholizmem i narkomanią, również związanych z profilaktyką w 

zakresie uzależnienia od nadużywania urządzeń multimedialnych. W związku z powyższym, wprowadzono 

do programu punkt mówiący o realizacji działań związanych z zapobieganiem tego rodzaju uzależnieniom 

behawioralnym. Koordynator tych działań miałby podjąć m.in. współpracę ze szkołami, z pedagogami i 

psychologami szkolnymi. Radny poinformował, że w związku ze zniesieniem części zakazów i ograniczeń 

pandemicznych, podmioty współpracujące z MKRPA jak Policja, Sanepid czy organizacje pozarządowe będą 

mogły podjąć działania na bieżąco np. przeprowadzanie szkoleń czy organizację konferencji w większych 

grupach. Radny wyraził nadzieję, że środki z ubiegłych lat zostaną wykorzystane w roku bieżącym. Radny 

dodał, że w dniu 24 czerwca br. planowana jest organizacja dużej imprezy „Trzeźwościowego powitania lata” 

w „Gold Club” w budynku ZDK. Kolejną imprezą będzie „Bieg Trzeźwościowy”. Radny dodał, że z roku na 

rok imprezy te cieszą się większą popularnością i tym samym koszty ich organizacji wzrastają.      

 

Radny Krzysztof Kulasek zadał pytanie, czy sfinansowanie działań profilaktycznych związanych z 

uzależnieniem dzieci i młodzieży od urządzeń multimedialnych nie będzie się kłócić z regulaminem 

wydatkowania tych środków tzn. finansowania działań przeciwko uzależnieniom od alkoholu i narkotyków i 

nie będzie tym samym wymagało zmiany tego regulaminu?  

 

W odpowiedzi radny Maciej Zając poinformował, że zakres tych działań został zmieniony przez ustawę i  

dlatego program gminny uwzględnia również ten rodzaj zadań. Radny zaznaczył, że MKRPA posiada środki 

na realizację tych działań.   

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. sprawozdania. „Sprawozdanie z realizacji zadań 

wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów za 2021 rok” zostało przyjęte przez Radę. 

 



Protokół Nr XLIV.2022 z XLIV.2022 sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 kwietnia 2022 r.  
 

15 

  

Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok 

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

materiałach dot. XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem posiedzenia komisji 

stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Przewodniczący poinformował o autopoprawce do przedmiotowego projektu uchwały zgłoszonej w dniu 

dzisiejszym przez Burmistrza Miasta Złotowa i poprosił o przedstawienie informacji na ten temat.   

 

Zastępca Skarbnika poinformowała, że ww. autopoprawka dot. przebudowy amfiteatru, przygotowania 

dokumentacji projektowej. Zadanie to było pierwotnie wprowadzone w dotacjach dla ZDK, jednakże po 

konsultacjach z Ministerstwem Finansów kwota ta musi zostać wprowadzona do gminy i Urząd będzie 

realizował to zadanie. Zastępca Skarbnika poinformowała, że został również zmieniony paragraf w rozdziale 

75023 poprzez rozdzielenie dwóch otrzymanych przez gminę dotacji „Cyfrowa Gmina” i dotacji na pomoc 

dla dzieci „popegeerowskich”.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poprosił o podanie przyczyny zgłoszenia w dniu dzisiejszym ww. 

autopoprawki, ponieważ podczas wczorajszego posiedzenia komisji nikt radnych o niej nie informował.   

 

Zastępca Skarbnika poinformowała, że cały czas trwają konsultacje z Ministrem Finansów w zakresie 

realizacji Funduszy Norweskich i niektóre sprawy są na bieżąco korygowane, stąd m.in. ta autopoprawka.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie, czy Urząd dopiero dzisiaj rozmawiał z Ministrem Finansów 

i uzyskał te informacje?  

 

Zastępca Skarbnika poinformowała, że informacje te zostały uzyskane w dniu wczorajszym.  

 

Przewodniczący zadał pytanie dot. zaproponowanej zmiany w budżecie w zakresie rezerwy w dziale 750 w 

kwocie prawie 2 mln zł przeznaczonej na pokrycie wydatków bieżących w ramach Funduszy Norweskich. 

Przewodniczący poinformował, że w załączniku nr 4 znajduje się informacja o kwocie w wysokości 1.850 

tys. zł i w załączniku nr 5 „pomoc techniczna” w kwocie 2.300 tys. zł. Radny zadał pytanie, czy ww. kwota 

1.950 tys. zł jest jakąś dodatkową kwotą przeznaczą z budżetu miejskiego na Fundusze Norweskie?  

 

Zastępca Skarbnika poinformowała, że jest to kwota rezerwy, która od początku była przeznaczona na 

dodatkowe koszty.  

 

Zastępca Burmistrza dodała, że kwota ta jest przeznaczona na zadania, które nie są stricte jako pojedyncze 

wpisane do budżetu.    
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Radny Henryk Golla zadał pytanie o przeznaczenie wnioskowanej przez pracownika merytorycznego 

Urzędu kwoty w wysokości 10 tys. zł z tytułu usług w dziale 750, rozdziale 75011.  

 

Zastępca Skarbnika poinformowała, że kwota ta dot. wypłaty za zdjęcia obywateli Ukrainy. Środki te 

zostaną pokryte przez Wojewodę, Urząd otrzymał pismo w tej sprawie. Zastępca Skarbnika dodała, że w 

chwili obecnej jest to zapewnienie, zabezpieczenie, ponieważ te środki Urząd musi już obecnie wypłacać.  

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. autopoprawki zgłoszonej przez Burmistrza Miasta Złotowa. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. autopoprawkę Burmistrza Miasta Złotowa o następującej 

treści: 

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

dniu 27 kwietnia 2022 r.  do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów 

na 2022 rok: 

1) Ze względu na zmianę sposobu realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa amfiteatru – przygotowanie 

dokumentacji projektowej- FN.44” (jednostką realizującą zadanie nie będzie Złotowski Dom 

Kultury tylko Urząd Miejski w Złotowie), dokonuje się korekty zapisów w załącznikach nr 2 i 3 w 

ten sposób, iż paragraf dotacyjny 622 zastępuje się paragrafem wydatku inwestycyjnego 605. 

2) W konsekwencji – zmienia się załącznik do uchwały budżetowej, określający plan kwot dotacji 

udzielonych z budżetu (w przedstawionej zmianie załącznik nr 7), 

3) Mając na uwadze powyższe:  

– w treści normatywnej projektu zmiany uchwały budżetowej;  

–  w § 1 p. 7 otrzymuje nazwę: „Określenie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7”; 

–  zmienia się numerację dotychczasowych punktów 7 i 8 na odpowiednio: 9 i 10. 

4) W załączniku nr 1 dotyczącym dochodów w dziale 750, rozdziale 75023 zmienia się paragraf 

związany z dofinansowaniem otrzymanym w ramach programu „Cyfrowa Gmina” z 

dotychczasowego 2057 na 2007. Kwota zmiany wynosi 553.100,00 zł. 

5) Dodaje załącznik nr 8 dotyczący planu przychodów związanych z wydaniem zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

 

Ponadto informuję się, że zarządzeniem nr 75.2022 Burmistrz Miasta Złotowa z dnia 11 kwietnia 

2022 r. dokonano rozdysponowania rezerwy w rozdziale 75095 w wysokości 37.000,00 zł z 

przeznaczeniem na finansowanie szkoleń pracowników w ramach programu realizowanego z 

dofinansowaniem z Funduszy Norweskich oraz przeniesiono kwotę 591,00 zł w dziale 600, z 

rozdziału 60016, paragrafu 4309 do rozdziału 60019, paragraf 4300. 

Pozostałe wartości pozostają bez zmian”. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” 

przyjęła przedmiotową autopoprawkę.  

 

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

 

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

uchwale budżetowej na 2022 rok wraz z przyjętą autopoprawką . W wyniku głosowania Rada podjęła ww. 

uchwałę 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miasto Złotów biorących udział w 

działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miasto Złotów biorących udział w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu w materiałach dot. XLIV sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie. Projekt był przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Przewodniczący poinformował o autopoprawce do przedmiotowego projektu uchwały zgłoszonej przez 

Burmistrza Miasta Złotowa o następującej treści: 

„Podstawa prawna otrzymuje brzmienie: 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 

U. z 2022 r. poz. 559 ze zmiana z 2022 r. poz. 583) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 17 grudnia 2021 r. 

o ochotniczych strażakach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490), Rada Miejska w Złotowie uchwala, co 

następuje: 

Pozostałe zapisy projektu uchwały pozostają bez zmian”.  

 

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

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. autopoprawkę Burmistrza Miasta Złotowa. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęła przedmiotową autopoprawkę.  

 

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

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miasto Złotów 

biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu wraz z przyjętą 

autopoprawką. W wyniku głosowania Rada podjęła ww. uchwałę jednogłośnie 13 głosami „za”.  
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Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2023 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2023 w materiałach dot. XLIV sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie. Projekt był przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radny Stanisław Wełniak wyraził swój pogląd odnośnie budżetu obywatelskiego. Radny oznajmił, że jest 

przeciwny inicjatywie budżetów obywatelskich, ponieważ uważa, że więcej w tym wszystkim „propagandy” 

niż korzyści. W ocenie radnego, to Rada została wybrana w celu podejmowania decyzji w tym względzie 

jednoznacznych i jeżeli radny ma wątpliwości w sprawie realizacji danego zadania, to ustawa nakłada na 

niego obowiązek konsultacji z mieszkańcami, ze swoimi wyborcami. Radny dodał, że wbrew temu, co się 

często mówi na tej sali o niereprezentowaniu przez radnych ich wyborców, to jednak radni tych wyborców 

rzeczywiście reprezentują. W związku z powyższym, tj. ze względów formalnych, merytorycznych i 

zasadniczych, radny jest przeciwko takim inicjatywom. Radny stwierdził, że zdaje sobie sprawę, że radni 

mają inny pogląd na tą sprawę, który on szanuje.  

Radny zwrócił uwagę, że nie jest dla niego do zaakceptowania sytuacja, w której zadanie z budżetu 

obywatelskiego jest realizowane w ramach podstawowych zadań gminy i jest realizowane w jednostkach 

organizacyjnych gminy. Radny zaznaczył, że część z dotychczasowych inwestycji i remontów realizowanych 

w ramach budżetu obywatelskiego były de facto stricte zadaniami własnymi gminy, które powinien 

realizować Burmistrza na podstawie uchwały budżetowej podjętej przez Radę. Radny przytoczył przykład 

remontu boiska przy SP nr 3, które jest zadaniem należącym do podstawowych obowiązków gminy i nie 

powinno być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kolejnym przykładem przytoczonym przez 

radnego były „bohomazy” przy Przedszkolu Publicznym nr 3 przy al. Mickiewicza za ponad 100 tys. zł. 

Radny wspomniał o zadaniach realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego podniesionych na 

wczorajszym posiedzeniu komisji dot. remontów w takich jednostkach jak ZCAS czy SP nr 2. Radny zadał 

pytanie, czy tego rodzaju konsultacje nie są formą nacisku na Radę i Burmistrza tzn. jeżeli pomysły 

zgłaszane przez jednostki organizacyjne gminy nie uzyskują akceptacji Rady, to są one zgłaszane tj. 

„obchodzone” w trybie budżetu obywatelskiego? Zdaniem radnego, poprzez takie działanie tworzona jest 

fikcja. Radny stwierdził, że przeznaczając środki z budżetu na realizację zadań w tym trybie ogranicza się 

możliwość autentycznych inicjatyw obywatelskich, ponieważ w budżecie tych środków już nie ma tj. w skali 

300 tys. zł na zadania realizowane w budżecie obywatelskim do 100 mln zł budżetu. Radny zaznaczył, że 

jednostki organizacyjne gminy mają przewagę w zakresie realizacji zgłaszanych przez nich zadań i tym 

samym pomniejszają szanse innych wnioskodawców. W związku z powyższym cały cel budżetu 

obywatelskiego, w ocenie radnego niesłuszny, traci sens.  

Radny zgłosił postulat zmiany części zapisów załącznika nr 1 do ww. projektu uchwały pn. „Zasady Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2023 rok” w zakresie lokalizacji realizacji inwestycji zgłaszanych 

w tym trybie. Zgodnie z zaproponowanymi zapisami zadania te mają być realizowane na terenie będącym 

własnością Gminy Miasto Złotów. Radny złożył propozycję uzupełnienia tego punktu o zapis „z 
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wyłączeniem nieruchomości będących w zarządzie bądź użytkowaniu jednostek organizacyjnych gminy” (§7 

ust. 4 załącznika nr 1 do projektu uchwały). Radny dodał, że w jego opinii należy również dokonać zmiany 

w §6 tego załącznika, którego brzmienie powinno zostać „dopasowane” do ww. zmiany w §7 ust. 4. Radny 

zgłosił ww. postulat jako wniosek formalny, który należy poddać pod głosowanie. Radny stwierdził, że skoro 

jest wola uchwalenia budżetu obywatelskiego to nie może być sytuacji, w której jednostki gminne są w 

pozycji uprzywilejowanej względem innych podmiotów zgłaszających swoje inicjatywy. Uprzywilejowanie 

to wyraża się w posiadaniu przez te jednostki własnej administracji, obsługi prawnej. Radny dodał, że w 

przypadku zadań zgłaszanych przez szkoły dyrektorzy rozdawali druki do głosowania dzieciom w celu 

przekazania ich rodzicom. Zdaniem radnego, tworzy się fikcję, która burzy ideę budżetu obywatelskiego, 

którego radny nie jest zwolennikiem.                 

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz nie zgodził się w większości z wypowiedzią radnego Stanisława Wełniaka 

i pozytywnie ocenił inicjatywę budżetu obywatelskiego. Radny podał przykład realizacji na terenie miasta 

pomysłów i inicjatyw, które mieszkańcy miasta zaobserwowali w innych miejscowościach w kraju i 

zagranicą. Zdaniem radnego, wdrażanie tych rozwiązań w Złotowie przynosi pozytywne efekty. Radny dodał, 

że mieszkańcy zgłaszają inicjatywy radnym, którzy usiłują je zrealizować i napotykają „mur”. Radny zgłosił 

propozycję wprowadzenia do uchwały zapisu realizacji inwestycji w ciągu jednego roku. Radny wyjaśnił, że 

chodzi o realizację takich zadań jak np. dofinansowanie w ramach budżetu obywatelskiego filmu pn. „Gra w 

butelkę”. Radny pozytywnie odniósł się do propozycji radnego Stanisława Wełniaka. Radny stwierdził, że 

odwróciłby proporcje środków na realizację zadań inwestycyjnych tzn. 300 tys. zł przeznaczyłby na 

realizację inwestycji miejskich a 14 mln zł na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. 

Zdaniem radnego, wówczas mogłoby powstać w mieście wiele „fajnych” inwestycji a tak to tylko powstały 

cyt. „tam do zbierania baterii, jakieś tam hotele dla pszczół, petomaty, nie mamy nic więcej”. Radny 

stwierdził, że przy odwróconych proporcjach w ramach budżetu obywatelskiego zostałyby zrealizowane 

takie inwestycje jak amfiteatr, plaża oraz korty. Radny zaproponował zwiększenie budżetu obywatelskiego 

do kwoty 14 mln zł.   

 

Radny Henryk Golla pozytywnie ocenił inicjatywę budżetu obywatelskiego, która w jego ocenie 

sprawdzała się w pewnym momencie. Radny wyraził poparcie dla tego projektu ale z uwzględnieniem 

propozycji zgłoszonych przez radnego Stanisław Wełniaka odnośnie wyłączenia z budżetu obywatelskiego 

jednostek organizacyjnych gminy i oddania tej inicjatywy w ręce obywateli tj. osób fizycznych.  

 

Radny Stanisław Wojtuń poinformował, że jest również zwolennikiem budżetu obywatelskiego, który 

funkcjonuje od kilku lat i którego się ciągle uczymy. Radny dodał, że wcześniej były realizowane inwestycje, 

które uznano za słuszne i których koszt przekraczał limit kosztów zadania w wysokości 150 tys. zł. Radny 

poinformował, że obecnie w budżecie miasta zabezpieczono na realizację zadań w ramach budżetu 

obywatelskiego kwotę 300 tys. zł, maksymalnie 75 tys. zł na jedno zadanie. Tym samym nie będą to wielkie 

inwestycje. Radny odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza i poinformował, że tego 
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rodzaju pojemniki na baterie są w Pile i w Sopocie, który jako pierwszy w 2018 r. je zakupił i już wówczas 

kwota ta przekraczała 20 tys. zł za jeden pojemnik. Radny ocenił propozycję zgłoszoną przez radnego 

Stanisława Wełniaka jako słuszną, ponieważ faktycznie jednostki gminne były uprzywilejowane w zakresie 

budżetu obywatelskiego jak np. szkoły w czasie jeszcze kiedy przeprowadzano głosowanie papierowe, to 

rodzice uczniów wspierali inicjatywy zgłaszane przez te jednostki. Natomiast obecnie sytuacja wygląda 

inaczej, ponieważ głosowanie od zeszłego roku odbywa się w formie elektrycznej, co może wpłynąć na 

większe zaangażowanie mieszkańców w budżet obywatelski.  

 

Radny Grzegorz Kolera poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta został wypracowany i przyjęty wniosek do ww. projektu uchwały. Radny 

zaproponował głosowanie najpierw tego wniosku a następnie wniosku zgłoszonego przez radnego 

Stanisława Wełniaka. Radny przedstawił wniosek przyjęty przez komisję zgłoszony przez radnego Jakuba 

Pieniążkowskiego do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2023 dot. zmniejszenia warunku zakwalifikowania 

danego zadania do realizacji poprzez uzyskanie poparcia mieszkańców w liczbie 200 głosów zawartego w 

załączniku nr 1 „Zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2023 rok” w rozdziale 5 w § 16 

ust. 10. Radny poinformował, że ww. wniosek został przyjęty przez komisję jednogłośnie 4 głosami „za”.    

 

Przewodniczący poinformował, że komisja ds. budżetu obywatelskiego, która będzie opiniowała wnioski 

podczas swojego spotkania zaproponowała wymóg przynajmniej 100 głosów a Burmistrz w projekcie 

zaproponował 300 głosów, więc w jego opinii należało wyśrodkować obie propozycje. Ponadto zgodnie z 

przepisami ustawy o samorządzie gminnym, gminy jak miasto Złotów tj. do 20 tys. mieszkańców, projekt 

uchwały oddolnej musi zostać podpisany przez 200 osób. W związku z powyższym Przewodniczący 

zaproponował ww. wniosek obejmujący 200 głosów poparcia.  

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. wniosku.  

 

Przewodniczący poinformował, że do projektu uchwały Burmistrz zgłosił autopoprawki.  

 

Autopoprawki do projektu uchwały zgłoszone przez Burmistrza zostały przedstawione przez Panią 

Sekretarz: 

1) w załączniku nr 1 Zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2023 rok: 

w §7 ust. 2 liczbę „20” zmienić na „15”; 

w §19 dokonać zmiany roku „2022” na „2023”; 

2) załączniku nr 3 Formularz zgłoszeniowy zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów 

na 2023 rok w Liście mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego 

na 2023 rok, w rubryce drugiej w zdaniu pierwszym liczbę „20” zmienić na „15”; 
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3) w załączniku nr 5 Karta oceny formalnej  zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Miasto Złotów na 2023 rok, w rubryce 3 w punkcie 3.4. liczbę „20” zmienić na „15”.  

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. autopoprawek.  

 

Radny Roman Głyżewski zwrócił się do kierownictwa Urzędu Miasta odnośnie przygotowywania 

projektów uchwał. Radny zaznaczył, że co roku jest coraz więcej autopoprawek i zmian. Radny zwrócił się z 

prośbą o sumienne opracowywanie projektów uchwał.  

 

Przewodniczący o godz. 15.30 ogłosił 20 minutową przerwę. O godz. 15.55 Przewodniczący wznowił 

obrady.    

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 

Promocji Miasta Rady Miejskiej w Złotowie zgłoszony na posiedzeniu Komisji w dniu 22 kwietnia 2022 r. 

do pkt. 12 porządku obrad tj. „Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2023” o zmniejszenie warunku 

zakwalifikowania danego zadania do realizacji poprzez uzyskanie poparcia mieszkańców liczby 200 głosów.  

Załącznik nr 1 Zasad Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2023 rok, Rozdział 5 § 16 ustęp 10 

otrzymuje brzmienie „Do realizacji zakwalifikowane są zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, 

lecz nie mniej niż 200 głosów ważnych. W przypadku, gdy dwa lub więcej zadań uzyska taką samą liczbę 

głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie”. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęła ww. wniosek.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną przez Burmistrza Miasta Złotowa na 

XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 27 kwietnia 2022 r. do projektu uchwały w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Złotów 

na rok 2023: 

„W związku z wymogiem ustawowym zapisanym w art. 5a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianą z 2022 r. poz. 583), dotyczącym 

wymaganej liczby podpisów mieszkańców popierających zgłaszany projekt, która nie może być większa niż 

0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, wnoszę o wprowadzenie do 

przedmiotowego projektu uchwały następujących autopoprawek: 

1) w załączniku nr 1 Zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2023 rok: 

w §7 ust. 2 liczbę „20” zmienić na „15”; 

w §19 dokonać zmiany roku „2022” na „2023”; 
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2) załączniku nr 3 Formularz zgłoszeniowy zadania do budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Złotów 

na 2023 rok w Liście mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego 

na 2023 rok, w rubryce drugiej w zdaniu pierwszym liczbę „20” zmienić na „15”. 

3) w załączniku nr 5 Karta oceny formalnej  zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego Gminy 

Miasto Złotów na 2023 rok, w rubryce 3 w punkcie 3.4. liczbę „20” zmienić na „15”.  

Pozostałe zapisy projektu uchwały pozostają bez zmian”. 

 

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęła ww. wniosek. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez radnego Stanisława 

Wełniaka na XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 27 kwietnia 2022 r. do projektu uchwały w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto 

Złotów na rok 2023: 

„W załączniku 1 do uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2023: 

1) W § 6 ustęp 1 otrzymuje brzmienie „ Zgłaszany projekt zadania winien być ogólnodostępny dla 

wszystkich mieszkańców”. 

2) W § 7 ustęp 4 o dotychczasowym brzmieniu:  

„Proponowane zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 1, winne być realizowane wyłącznie na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Złotów” 

otrzymuje brzmienie: 

„Proponowane zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 1, winne być realizowane wyłącznie na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Złotów z wyłączeniem nieruchomości będących w 

trwałym zarządzie bądź w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów”.  

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. wniosku.  

 

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęła ww. wniosek. 

 

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

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2023 wraz z 

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

 

Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Wodociągowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa” 
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Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Wodociągowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa” w materiałach dot. XLIV sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie. Projekt był przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

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

 

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

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

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, 

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

„za”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 

jednogłośnie 5 głosami „za”. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Wodociągowej ze „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. W wyniku głosowania Rada 

podjęła ww. uchwałę jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Złotowa w rejonie ul. Wodociągowej  

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Złotowa w rejonie ul. Wodociągowej w materiałach dot. XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był 

przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.    

 

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

 

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

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

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, 

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

„za”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 

jednogłośnie 5 głosami „za”. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Wodociągowej. W wyniku głosowania Rada podjęła ww. 

uchwałę jednogłośnie 13 głosami „za”. 
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Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotowie 

Wniosek w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotowie został zgłoszony na sesji.  

 

Radny Stanisław Wojtuń poinformował, że nie zna treści ww. projektu uchwały i nie wie nad czym będzie 

głosować.   

 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został przesłany elektronicznie radnym w poniedziałek 

przed posiedzeniami komisji stałych, natomiast po wprowadzeniu do niego zmian, projekt uchwały został 

ponownie przesłany elektronicznie radnym w dniu dzisiejszym rano.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. projekt uchwały został 

przesłany wszystkim radnym z prośbą o naniesienie poprawek. Z klubu radnych, do którego należy radny 

Stanisław Wojtuń, odpowiedział tylko radny Maciej Zając, że akceptuje przedstawiony projekt, co radny 

Maciej Zając potwierdził. Radny zaznaczył, że w projekcie uchwały zostały poczynione „małe poprawki” 

m.in. w wyniku konsultacji z radcą prawnym Urzędu Miejskiego, p. Pawłem Taborem. Radny dodał, że 

projekt uchwały po naniesieniu kolejnych poprawek był przesyłany elektronicznie radnym przez niego lub 

przez Przewodniczącego. Radny zwrócił się do radnego Stanisława Wojtunia z prośbą o „naprawienie 

komputera”.   

 

Przewodniczący poinformował, że w przesłanym radnym projekcie uchwały jest błąd dot. numeracji §1 tj. 

nie ma ustępu 4 i 5, tylko dwa razy powtórzono ustęp 2 i dwa razy powtórzono ustęp 3. Przewodniczący 

poinformował, że jeżeli nikt nie zgłasza uwag do powyższego to można ten błąd potraktować jako omyłkę 

pisarską. Nikt z radnych nie zgłosił uwag do ww. omyłki. Tym samym Przewodniczący poinformował, że 

ww. omyłka zostaje przyjęta i poprawiona bez głosowania w tej sprawie.    

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do zapisu w projekcie uchwały dot. posiedzeń komisji stałych i 

doraźnych. Zdaniem radnego, uzupełnienie tego zapisu o posiedzenia komisji doraźnych jest zbędne. Radny 

dodał, że radni sami się zapisują do komisji doraźnych i powinna w tej kwestii obowiązywać dobrowolność. 

Zdaniem radnego, uczestnictwo w komisjach doraźnych odbywa się na zasadzie dobrej woli. Radny 

stwierdził, że w przypadku utrzymania ww. zapisu w powołania komisji doraźnej nikt z radnych nie będzie 

chętny do udziału w jej pracach z uwagi na konsekwencje z tytułu nieobecności na posiedzeniu komisji 

doraźnej. Radny podkreślił, że jest za wykreśleniem ww. zapisu.    

 

Radca prawny Urzędu Miejskiego, p. Paweł Tabor, poinformował, że w projekcie uchwały otrzymanym 

w dniu dzisiejszym zapis dot. komisji doraźnych został utrzymany. Radca prawny zaznaczył, że w przypadku 

zmiany powyższego zapisu powinna zostać zgłoszona poprawka. Radca prawny poinformował, że autorzy 
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projektu w wersji dzisiejszej dodali nowe kwestie tj. dwa przepisy zawarte w §2 ust. 2 i ust. 7. Oba przepisy 

nie zostały zaopiniowane przez radcę prawnego. Proponowany zapis §2 ust. 2 brzmi: „W przypadkach 

szczególnie uzasadnionych Rada na wniosek Radnego może zastosować obniżenie diety o 5 % bez względu 

na to czy nieobecność dotyczy sesji czy komisji”. Radca prawny zaznaczył, że ww. przepis jest 

niezrozumiały. Radca prawny wyjaśnił, że tak jak on rozumie ten przepis to daje on możliwość obniżenia 

diety w przypadku nieobecności na sesji czy na posiedzeniu komisji nie o kwoty potrąceń odpowiednio 50% 

i 30%, ale do 5% na wniosek radnego w formie uchwały Rady, ponieważ Rada nie może się wypowiedzieć 

w innej formie. Radca prawny stwierdził, że ww. rozumienie tego przepisu jest w miarę logiczne i zastrzegł, 

że tak niskie obniżenie diety może się spotkać z reakcją Wojewody, jednak w tej sytuacji można mieć różne 

oceny. Natomiast w §2 ust. 7 wnioskodawcy projektu uchwały zapisali „Sporządzanie listy obecności nie jest 

wymagane także w przypadku sesji, których tematyka nie wynika z przyjętego przez Radę planu pracy”. 

Radca prawny zwrócił uwagę, iż wnioskodawcy nie podzielają poglądu wyrażonego przez niego w opinii, że 

regulacja dot. obniżek diet powinna dot. wszystkich komisji i sesji bez względu na to, czy są one ujęte w 

planie pracy Rady, czy też są sesjami nadzwyczajnymi w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie 

gminnym. Radca prawny wyraził obawę o możliwość zakwestionowania ww. przepisu przez Wojewodę i 

podkreślił, że jest to jego opinia i radni mają prawo do własnej.     

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że poprawność zaproponowanych zapisów uchwały i ich 

zgodność z prawem zostanie sprawdzona po jej podjęciu przez Wojewodę w trybie nadzoru. Radny 

nadmienił, że w zakresie zapisów dot. planowanych posiedzeń komisji i planowanych sesji to pozyskał 

informacje, że uchwały z tego rodzaju zapisami są uchwalane i nie były odrzucane w trybie nadzoru ani 

przez RIO ani przez Wojewodę. Radny dodał, że są gminy, w których obowiązują uchwały z ww. zapisami. 

Radny wyraził swój pogląd, że jeżeli w innych gminach funkcjonują tego rodzaju zapisy, to mogą one 

obowiązywać również w naszej gminie. Radny stwierdził, że nie widzi problemu we wprowadzeniu 

poprawek do uchwały w miesiącu maju br. w przypadku jej zakwestionowania przez Wojewodę. Radny 

poinformował, że nadal będzie zgłaszał poprawkę w sprawie wykreślenia komisji doraźnych z projektu 

uchwały. Radny zwrócił się do radnego Stanisława Wełniaka o wypowiedź w sprawie zapisu §2 ust. 2 („W 

przypadkach szczególnie uzasadnionych Rada na wniosek Radnego może zastosować obniżenie diety o 5 % 

bez względu na to czy nieobecność dotyczy sesji czy komisji”) z uwagi, iż jego wprowadzenie było sugestią 

radnego. Radny stwierdził, że cyt. „każdy, jak się teraz okazuje może nie każdy dostał tą uchwałę ale 

starałem się aby wszyscy dostali”. Radny dodał, że wszystkie uwagi i sugestie radnych do projektu uchwały 

były nanoszone.       

 

Radca prawny zaznaczył, że brak reakcji nadzoru odnośnie uchwały jednej gminy nie oznacza braku 

zakwestionowania uchwały innej gminy, ponieważ interpretacje wojewodów i sądów się zmieniają. Radca 

prawny wyjaśnił, że w przypadku zakwestionowania tego przepisu przez Wojewodę będzie to oznaczać 

stwierdzenie nieważności uchwały najprawdopodobniej w części i oznaczałoby, że ten przepis nie 

obowiązywałby.       
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Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że taka uchwała została w styczniu br. podjęta przez inną 

gminę.  

 

Radny Stanisław Wełniak odniósł się do zapisu §2 ust. 2 projektu uchwały („W przypadkach szczególnie 

uzasadnionych Rada na wniosek Radnego może zastosować obniżenie diety o 5 % bez względu na to czy 

nieobecność dotyczy sesji czy komisji”). Radny stwierdził, że zapis ten jest celowym działaniem, ponieważ 

jeżeli Wojewoda uznaje, że muszą być potrącenia za nieobecność, to będą potrącenia w wysokości 5%. 

Radny zaznaczył, że nie ważne ile wyniosą te potrącenia, chodzi o to, aby one były. Zdaniem radnego, 

interpretacja tych diet jest „bzdurna”. W przekonaniu radnego dieta jest wynagrodzeniem za pracę i tak 

powinna być traktowana. Radny przedstawił swoją intencję zgłoszenia ww. przepisu i przytoczył przykład 

wypadku radnego w drodze na posiedzenie komisji/sesję. W ocenie radnego, potrącenie diety np. nawet o 80% 

jest wówczas jawną niesprawiedliwością. Radny zaznaczył, że sama obecność radnego na sesji jest tylko 

częścią działalności w zakresie wykonywania mandatu radnego. Jeżeli przyjąć, że radny jest 

funkcjonariuszem publicznym to również obowiązują go zasady postępowania nie tylko przez kilka godzin 

obecności na sesji ale przez całą dobę. Zdaniem radnego, możliwość zawarta w przytoczonym przepisie 

powinna funkcjonować. Radny stwierdził, że radni nie będą nadużywać tej możliwości, jednak jeżeli radny 

zgłosi się z takim wnioskiem do Rady, to zdaniem radnego, Rada jest w pełni uprawniona do jego 

rozpatrzenia i podjęcia odpowiedniej decyzji w formie uchwały.    

 

Radny Roman Głyżewski stwierdził, że w tym przypadku chodzi o sytuacje losowe.  

 

Radny Stanisław Wełniak zaznaczył, że taki „bezpiecznik” powinien obowiązywać. Radny odniósł się do 

sprawy komisji doraźnych. Radny stwierdził, że jeżeli radny zapisuje się do komisji doraźnej to nie po to, 

aby nakładać na niego jakiś ekstra szczególny obowiązek. Zdaniem radnego, nie ma obowiązku 

uczestniczenia w komisjach doraźnych i radny nie powinien ponosić z tego tytułu jakiś negatywnych 

konsekwencji, jest to logiczne i zasadne. Radny dodał, że należy ten zapis z tego przepisu usunąć a 

Wojewoda możne mieć w tej sprawie odmienne zdanie.  

 

Radca prawny stwierdził, że w przypadku powołania komisji doraźnej to przy braku jakichkolwiek „sankcji” 

z tytułu nie uczestnictwa w niej, to ta komisja w zasadzie byłaby „martwa”. Radca prawny dodał, że jeżeli 

radny dobrowolnie zgłasza się do udziału w pracach komisji doraźnej to należy założyć, że będzie 

uczestniczył w jej posiedzeniach. Radca prawny zaznaczył, że uczestnictwo w każdej komisji jest co do 

zasady dobrowolne. To sami radni decydują o swoim udziale w poszczególnych komisjach. Radca prawny 

poinformował, że zapis „na wniosek radnego Rada może zastosować obniżenie” zgodnie z zapisami Statutu 

Gminy Miasto Złotów odnośnie inicjatywy uchwałodawczej musiałby zostać zmodyfikowany o poparcie 

tego wniosku pojedynczego radnego o dwóch kolejnych radnych lub klub radnych. Radca prawny stwierdził, 
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że istnieje niebezpieczeństwo stwierdzenia przez Wojewodę nieważności uchwały podjętej przez Radę na 

wniosek tylko jednego radnego, jako podjętej niezgodnie ze Statutem.        

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że projekt uchwały został opracowany w dużej mierze 

przez niego i Przewodniczącego. Intencją była jego przejrzystość dla mieszkańców miasta, dlatego diety 

zostały ustalone kwotowo. Radny nadmienił, że wysokość diet pozostała na dotychczasowym poziomie tj. 

obowiązującym od początku kadencji. Radny dodał, że nie ma żadnych podwyżek rzędu 60%. Radny 

poinformował, że w projekcie uchwały zawarto zapis, iż podstawą potrącenia diety jest lista obecności 

radnych na sesji i na posiedzeniu komisji, której radny jest członkiem. Radny dodał, że obowiązują uchwały, 

w których radny ma obowiązek podpisania listy obecności lub jego obecność jest weryfikowana przez 

przewodniczącego rady gminy lub komisji na początku i na końcu obrad. Radny nadmienił, że niektóre 

uchwały zawierają również sankcje za spóźnienia, których nie uwzględniono w przedmiotowym projekcie. 

Radny poinformował, że wraz z Przewodniczącym uznali, że radni nie powinni ponosić konsekwencji za 

nieobecności na sesjach i komisjach nadzwyczajnych, które odbywają nieraz na drugi dzień. W ocenie 

radnego, jeżeli ktoś decyduje się pełnić mandat radnego to wie, kiedy odbywają się planowe sesje i komisje i 

jak pod te terminy ułożyć swoje życie osobiste i zawodowe, tak aby w tych dniach uczestniczyć w tych 

posiedzeniach. Zdaniem radnego, uczestnictwo radnego w komisjach i sesjach nadzwyczajnych będzie 

oceniane przez mieszkańców a nie przez resztę radnych, Burmistrza, Urząd Miasta czy kogoś innego. Radny 

dodał, że udział w sesjach i komisjach nadzwyczajnych jest dobrą wolą radnego, z której się „będzie 

tłumaczył przed wyborcami a nie poprzez portfel”. Radny wyraził obawę, znając Burmistrza, że będzie on 

„złośliwie” zgłaszał wnioski o zwołanie sesji nadzwyczajnej co kilka dni. Radny dodał, że część radnych 

pracuje zawodowo. Radny nadal podtrzymuje propozycję wpisania do projektu uchwały tylko posiedzeń 

komisji stałych i sesji zaplanowanych na początku roku. Radny zapowiedział złożenie wniosku formalnego o 

zmianę zapisów projektu uchwały o usunięcie z niego terminu „doraźne”.  

 

Przewodniczący zadał radnemu pytanie, czy składa on ww. wniosek formalny o wprowadzenia zmian w 

projekcie uchwały?  

 

W odpowiedzi radny Krzysztof Koronkiewicz potwierdził złożenie ww. wniosku formalnego.      

 

Przewodniczący o godz. 17.25 ogłosił przerwę w celu przygotowania ww. wniosku formalnego. O godz. 

17.35 Przewodniczący wznowił obrady sesji.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że po konsultacji podczas przerwy z radcą prawnym 

Urzędu Miejskiego oraz pracownikiem ds. obsługi Biura Rady Miejskiej w Złotowie zdecydował o 

wycofaniu swojego wniosku formalnego i tym samym pozostawienie zapisów dot. „komisji doraźnej” w 

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

 

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

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

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

 

Punkt 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

Przewodniczący poinformował, że Burmistrz przedłoży na piśmie odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

radnych.   

 

Punkt 17. Sprawy rożne i zapytania uczestników sesji 

Radny Maciej Zając zadał pytanie związane z sytuacją zaopatrywania Polski w gaz ziemny, czy władze 

miasta badają możliwości przejścia na paliwa alternatywne? Radny poinformował, że w ramach programu 

„Czyste Powietrze” część osób była przekonywana do zakładania pieców gazowych. Radny zwrócił uwagę, 

że w obecnej sytuacji trudno będzie przekonać ludzi do tego typu inwestycji. Zdaniem radnego, należy 

zastanowić się nad dalszymi działaniami w tym zakresie. Radny zadał pytanie o wysokość kwot 

zabezpieczonych w ramach zarządzania kryzysowego w związku z tą sytuacją i jakie są podejmowane 

działania w tym zakresie?  

 

Zastępca Burmistrza zaznaczyła, ze sprawy poruszone przez radnego są w znaczącej mierze niezależne od 

samorządu. Zastępca Burmistrza poinformowała, że miasto posiada niewielki wpływ na spółkę Engie, która 

zaopatruje mieszkańców w CO i ciepłą wodę. Zastępca Burmistrza dodała, że spółka znajduje się w bardzo 

dobrej sytuacji surowcowej jeżeli chodzi o zaopatrzenie, ponieważ spółka zakupiła węgiel we 

wcześniejszym okresie jeszcze po niższych cenach niż obecnie. Spółka posiada pełne zaopatrzenie. Zastępca 

Burmistrza nadmieniła, że jest to bardzo duży koncern, któremu nie zabraknie środków na kupno węgla w 

korzystnej sytuacji. Zastępca Burmistrza poinformowała, że jeżeli chodzi o spółkę Duon to miasto nie 

posiada na nią wpływu ani informacji na temat ich sytuacji. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że być może 

wystąpi konieczność modyfikacji gminnego programu „Czyste Ciepło”. Zdaniem Zastępcy Burmistrza, nie 

ma obecnie potrzeby, aby reagować tak szybko na tą sytuację i należy poczekać z podjęciem odpowiednich 

działań na jej dalszy rozwój. Zastępca Burmistrza poinformowała, że nie wystąpiła również potrzeba 

zwiększenia środków w ramach zarządzania kryzysowego. Zastępca Burmistrza dodała, że w zakresie 

zarządzania kryzysowego została zabezpieczona kwota ok. 200 tys. zł w budżecie i obecnie nie ma potrzeby 

jej zwiększenia.   

 

Radny Roman Głyżewski zadał pytanie, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania w trybie 

zaprojektuj i wybuduj na rozbudowę Publicznego Przedszkola nr 2 przy ul. 8 Marca finansowanego ze 

środków budżetu państwa w ramach programu „Polski Ład”? Radny zapytał, w jakim terminie zostanie 

rozstrzygnięty nowy nabór w programie „Polski Ład”? Radny dodał, że w tym naborze miasto zgłosiło 
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zadanie dot. zagospodarowania terenu przy SP nr 2. Następnie radny odpowiedział na pytania radnego 

Krzysztofa Koronkiewicza na temat pracy Komisji Rewizyjnej. Radny poinformował, że Komisja Rewizyjna 

pracuje i w ciągu roku zaplanowano 12 posiedzeń w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2021. 

Radny dodał, że obecnie trwają końcowe prace i Komisja Rewizyjna przedłoży Burmistrzowi i Skarbnikowi 

szczegółowe zapytania. Radny poinformował, że do sprawy dodatków specjalnych Komisja Rewizyjna 

odniesie się na piśmie. Radny zaznaczył, że Komisja Rewizyjna w obecnej kadencji pracuje w minimalnym 

składzie 3-osobowym i zwrócił się z prośbą do pozostałych radnych o udział w jej pracach. Radny 

podziękował Przewodniczącemu i radnemu Krzysztofowi Koronkiewiczowi za pracę w zakresie 

przygotowania projektu uchwały w sprawie diet radnych i wyraził nadzieję, że organ nadzoru nie wniesie do 

niej żadnych zastrzeżeń.    

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie, czy Komisja Rewizyjna zamierza podjąć działania w 

kierunku wyjaśnienia sprawy podwyżek i dodatków specjalnych oraz realizacji zaleceń RIO z 

przeprowadzonej kontroli?   

 

Radny Roman Głyżewski poinformował, że Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie przyjętego przez 

Radę rocznego planu pracy i jeżeli Rada wyrazi wolę zbadania konkretnej sprawy, to Komisja Rewizyjna 

podejmie zlecony temat.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że pismo w ww. sprawie zostanie do radnego jako 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej złożone. Radny oznajmił, że radni otrzymali drogą elektroniczną 

informacje z ZGK dotnowych zasad organizacji przetargu na operatora systemu oraz wprowadzenia 

odpłatności za worki na śmieci. Radny zadał pytanie radnemu Stanisławowi Wojtuniowi, Przewodniczącemu 

Zgromadzenia ZGK, cyt. „kto takie absurdy wymyśla tam u was”?  

 

W odpowiedzi radny Stanisław Wełniak poinformował, że Zarząd ZGK.    

 

W ocenie radnego Krzysztofa Koronkiewicza cyt. „przecież jest to porażka. To tym bardziej pokazuje, że 

to powinno być rozwalone”. Radny zadał pytanie, czy władze ZGK „robią sobie z ludzi głupków?” Radny 

zadał pytanie, czy pomysłem władz ZGK na obniżenie kosztów jest płatność za worki na odpady co wpłynie 

na mniejszą częstotliwość odbioru odpadów? Radny zwrócił się z prośbą do radnego Stanisława Wojtunia 

cyt. „Stasiek, nie ośmieszaj się, proszę Cię”. Radny Stanisław Wojtuń zwrócił się do radnego Krzysztofa 

Koronkiewicza, aby zwracał się do niego grzecznościowo „per Pan”. Rady Krzysztof Koronkiewicz 

ponownie stwierdził cyt. „Panie Wojtuń, nie ośmieszaj się Pan, bo normlanie to jest śmiech na sali, że 

takiego Przewodniczącego my w Złotowie mamy Zgromadzenia”. Radny zwrócił się do członków 

Zgromadzenia ZGK, czy uważają, że odpłatność za worki spowoduje obniżenie kosztów przedsiębiorcom, 

którym podniesiono opłaty o 300%?  Radny zadał pytanie, co mają powiedzieć osoby, które zakupiły kubły i 

czy ich stawki za wywóz odpadów będą takie same jak osób, które będą kupować worki? Radny 
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odpowiedział, że nie i zapytał, kto zwróci mu za zakupione przez niego pojemniki? W ocenie radnego, 

powyższe działania to „kpiny”. Zdaniem radnego, zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów nie jest 

dobrym pomysłem, ponieważ jego efektem będzie wywóz przynajmniej połowy odpadów do lasów. Radny 

wyjaśnił, że zwraca się do radnego Stanisława Wojtunia z racji pełnionej przez niego funkcji 

Przewodniczącego Zgromadzenia ZGK. Radny stwierdził, że spodziewał się, że to Burmistrz jako Z-ca 

Przewodniczącego Zarządu zorganizuje spotkanie w sprawie kierunku dalszego rozwoju i działania ZGK 

zgodnie z przesłaną radnym informacją ZGK. Radny złożył propozycję wystąpienia miasta Złotowa ze 

struktur ZGK oraz propozycję odbioru odpadów raz w roku w celu uzyskania jak najniższych kosztów 

systemu oraz aby ludzie sami zawozili odpady do RIPOK i sami za to zapłacili.  

 

Radny Stanisław Wełniak podziękował za uprzątnięcie brzegu jeziora Zaleskiego i zwrócił uwagę, że 

odpady powstałe w wyniku tego działania są wynoszone na zlokalizowany tam teren zielony. Radny zwrócił 

się z prośbą o wywiezienie tych odpadów jeszcze przed „majówką”. Radny zwrócił się z zapytaniem do 

Przewodniczącego, czy Burmistrz poinformował go o opuszczeniu obrad? Radny zwrócił się z prośbą do 

obecnej na sali sesyjnej Zastępcy Burmistrza o przekazanie Burmistrzowi następującej informacji cyt. „że 

jest wyjątkowym arogantem. Oczywiście może mu się wydawać, że nas po prostu lekceważy ale to świadczy 

po prostu o jego klasie”. Radny stwierdził, że miasto zdobywało nagrody i wyróżnienia w różnego rodzaju 

rankingach już 20 lat temu i się tym nie chwaliło. Radny zaznaczył, że obecność Burmistrza na sesji jest jego 

obowiązkiem, wyrazem poczucia odpowiedzialności i danie radnym jakieś satysfakcji z racji współpracy. 

Zdaniem radnego, Burmistrz jako przedstawiciel samorządu nie może wychodzić z sesji bez podania 

przyczyny. W ocenie radnego jest to „skandal” i takie zachowanie mu „uwłacza”, ponieważ Burmistrz 

traktuje radnych jako „piąte koło u wozu”. Radny ponownie zwrócił się do Zastępcy Burmistrza o 

przekazanie Burmistrzowi, aby zaprzestał cyt. „tych swoich tam głupich pomysłów”, ponieważ nie służy to 

ani jemu ani samorządowi ani mieszkańcom.  

 

Radny Grzegorz Kolera zwrócił się do członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

Miasta z informacją o przeglądzie stanu technicznego obiektów sportowych w ramach rocznego planu pracy 

komisji, który został zaplanowany w pierwszym tygodniu maja br.  

 

Radny Stanisław Wojtuń odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza dot. gospodarki 

odpadami i ZGK. Radny zaznaczył, że jest Przewodniczącym Zgromadzenia ZGK a nie Przewodniczącym 

ani członkiem Zarządu ZGK. Radny poinformował, że propozycje, o których wspomniał radny Krzysztof 

Koronkiewicz zostały złożone przez Zarząd ZGK i na ich temat odbędzie się dyskusja na Zgromadzeniu 

ZGK. Radny dodał, że Przewodniczący Zarządu ZGK wystosował do przewodniczących rad gmin - 

członków ZGK pismo, aby rady gmin wyraziły swoje stanowisko względem ww. propozycji. Radny 

poinformował, że na ostatniej sesji zwrócił się z prośbą do przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej, 

aby taki punkt wprowadzili do porządków posiedzeń swoich komisji. Radny zaznaczył, że żadna z komisji 

nie wprowadziła takiego punktu do porządku swojego posiedzenia. Radny nadmienił, że na sali sesyjnej 
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znajdują się również radni - członkowie Zgromadzenia ZGK reprezentujący Gminę Miasto Złotów. Radny 

podkreślił konieczność wypracowania stanowiska Rady Miejskiej odnośnie propozycji Zarządu ZGK. Radny 

dodał, że jest szansa porozmawiać o tym na dzisiejszej sesji ale nie w taki sposób, który zaprezentował radny 

Krzysztof Koronkiewicz atakując go w swoich wypowiedziach, zresztą jak widać niesłusznie. Radny zwrócił 

uwagę, że członkami Zgromadzenia ZGK są również radni, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych i 

znają problemy związane z gospodarką odpadami w tego rodzaju obiektach i mogą zająć stosowane 

stanowisko wobec propozycji złożonych przez Zarząd ZGK. Radny poinformował, że zna problemy 

budynków wielorodzinnych i stara się rozwiązywać te problemy, natomiast nie posiada wiedzy w zakresie 

budynków jednorodzinnych. Radny zwrócił się do radnych z propozycją podjęcia dyskusji w przedmiocie 

propozycji przedłożonej przez Zarząd ZGK i wypracowania stanowiska Rady Miejskiej w temacie jak radni 

reprezentujący miasto Złotów w Zgromadzeniu ZGK mają zagłosować. Radny dodał, że w przeciwnym razie 

radni będą głosować i zabierać głos na Zgromadzeniu ZGK zgodnie z własnym sumieniem.   

 

Radny Henryk Golla odniósł się do „poprzedniego rozdania” w ramach systemu gospodarki odpadami, 

które będzie się kończyć w 2023 r. oraz do projektu założeń kształtowania się kwot za wywóz odpadów po 

podwyżce i likwidacji odpadów niesegregowanych. Radny poinformował, że w przypadku tej podwyżki 

jedni zapłacili 100% więcej a inni tylko 4,50 zł. Radny oznajmił, że były trzy propozycje i została wybrana 

ta najwyższa. Radny dodał, że nie jest to podwyżka procentowa od stawki do stawki tylko od zaliczkowej 

formy. Radny nie zajął stanowiska wobec propozycji Zarządu ZGK, ponieważ z własnego doświadczenia tj. 

kiedy był przedstawicielem miasta w Zgromadzeniu wie, że jakakolwiek propozycje nie są w ogóle brane 

pod uwagę. Radny stwierdził wprost, że cyt. „Zarząd robi swoje i tak ma być a nie inaczej”.   

 

Radny Roman Głyżewski zaznaczył, że w przypadku domów jednorodzinnych ważnym elementem jest 

dyscyplina ludzi w zakresie segregacji odpadów. Radny zwrócił uwagę, że na ubytek środków finansowych 

w ramach systemu gospodarki odpadami znaczący wpływ posiada zaniżanie liczby osób w składanych 

deklaracjach. Radny zaapelował o zachowanie obecnej częstotliwości wywozu odpadów, która jego zdaniem 

jest prawidłowa. 

 

Radny Henryk Golla poinformował, że problem osób, które nie składają deklaracji stanowi ok. 1/4 

wszystkich zobligowanych. Radny zadał pytanie o działania Zarządu ZGK w rozwiązaniu ww. problemu. 

Radny przytoczył przykład mieszkania wynajmowanego w zasobach SM „Piast”. Zdaniem radnego, w 

oparciu o informacje ze SM „Piast” należy ustalić stan faktyczny w zakresie liczby osób zamieszkujących 

nieruchomości. Radny zwrócił uwagę na problem przepisów prawnych w tym zakresie tzn. ustalenia 

faktycznej liczby osób zamieszkujących danych lokal.  

 

Radna Mariola Wegner poinformowała, że reprezentowała miasto Złotów w Zgromadzeniu ZGK. W 

ocenie radnej, najlepszym systemem rozliczeń jest zużycie wody a nie liczba osób zadeklarowana w 

gospodarstwie domowym.  
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Radny Krzysztof Koronkiewicz zwrócił się do radnych będących przedstawicielami gminy w 

Zgromadzeniu ZGK o zorientowanie się w liczbie przedsiębiorców, którzy zrezygnowali z pojemników oraz 

w stopniu ściągalności długów w poszczególnych gminach - członków ZGK i w mieście Złotowie. Radny 

zaznaczył, że wynikający z tego tytułu ubytek środków w systemie ktoś musi pokryć i dodał, że ubytek ten w 

większości pokrywa miasto Złotów. Radny stwierdził, że w cenę wchodzą również koszty przewozu 

odpadów z najdalszych rejonów naszego powiatu. Radny dodał, że należy te koszty dopłacić. Zdaniem 

radnego, odejście gminy z tego systemu już na początku spowodowałoby jakąś obniżkę. Radny podał 

przykład ceny za zagospodarowanie odpadów z Bydgoszczy, gdzie ma ona wynosić 18 zł. Radny zaznaczył, 

że informację tę musi jeszcze sprawdzić. Radny zwrócił się do radnych o przemyślenie propozycji 

ewentualnego wyjścia gminy z systemu ZGK. Radny nadmienił, że przedsiębiorcy również narzekają na ten 

system.  

 

Radny Henryk Golla poinformował, że rozmawiał z Burmistrzem Wyrzyska, p. Bogumiłą Jagodzińską na 

temat systemu gospodarki odpadami. Radny poinformował, że Wyrzysk zrezygnował z usług pilskiego 

regionu i wywozi odpady we własnym zakresie i mieszkańcy nie wnoszą żadnych zastrzeżeń. Radny dodał, 

że nie zapytał się p. Burmistrz o wysokość stawki obowiązującej w Wyrzysku. Radny zaproponował wyjazd 

studyjny w celu poznania obowiązującego w Wyrzysku systemu gospodarki odpadami.  

 

Radny Stanisław Wojtuń poinformował, że gminy, które wyszły ze związku pilskiego płacą więcej niż 

Złotów i ZGK. Radny dodał, że jest to informacja potwierdzona. Odnośnie stawki w wysokości 18 zł 

mającej obowiązywać w Bydgoszczy, radny stwierdził, że należy tą informację sprawdzić, ponieważ 

niektóre gminy dopłacają do systemu. Ponadto część kosztów w gminach, które zlecają wywóz odpadów nie 

jest wliczona w koszty systemu, tylko w koszty działalności urzędu gminy. Radny poinformował o 

propozycji Zarządu ZGK, aby miasto Złotów w systemie ZGK stanowiło osobny sektor tzn. przetarg na 

wybór operatora na nowy okres odbyłby się osobno dla miasta Złotowa i osobno dla gmin - pozostałych 

członków ZGK. Radny zaznaczył, że przy takim rozwiązaniu wysokość stawki na pewno będzie inna. Radny 

zwrócił uwagę na trudności związane z weryfikacją liczby osób w systemie, ponieważ ZGK nie ma takich 

narzędzi kontroli. Radny dodał, że w związku z brakiem obowiązku meldunkowego zarządcy nieruchomości 

również mają problemy ze sprawdzeniem stanu faktycznego w zasobach. Radny poinformował, że jedna 

deklaracja obowiązuje na całą nieruchomość i w przypadku wprowadzenia się nowej osoby należy to zgłosić 

i wprowadzić tą osobę do systemu. Radny stwierdził, że faktycznie zużycie wody jest lepszym narzędziem 

niż liczba zadeklarowanych osób. Radny dodał, że należy sprawdzić, czy w Złotowie będzie można 

zastosować system oparty na zużyciu wody w przypadku, kiedy w innych gminach pozostanie 

dotychczasowy system oparty na liczbie zadeklarowanych osób. Radny zaproponował zaproszenie na 

następną sesję p. Andrzeja Ruty, Przewodniczącego Zarządu ZGK, w celu wyjaśnienia wątpliwości i uwag 

radnych. Radny wyraził żal, że nie zaproszono p. Ruty na dzisiejszą sesją na podstawie pisma, które 

Przewodniczący Zarządu ZGK wystosował do radnych. W ocenie radnego, zupełne wyjście ze ZGK nie 
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wpłynie na obniżenie kosztów i nie będzie tańszym rozwiązaniem ze względu na wysokie koszty obsługi 

tego systemu, które gmina będzie musiała ponieść. Radny stwierdził, że można spróbować wariantu z 

osobnym operatorem systemu dla miasta Złotowa w ramach ZGK i wówczas częstotliwość wywozów 

mogłaby pozostać na obecnym poziomie a w innych gminach będzie obowiązywać zgodnie z propozycją 

Zarządu ZGK. Zdaniem radnego, ww. rozwiązanie jednak przełoży się na cenę. Radny poinformował, że z 

informacji przez niego posiadanych operator przyjeżdżał po pojemniki w połowie zapełnione i z tej analizy 

wynikała propozycja zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów i szukania przez operatora oszczędności. 

Radny zaznaczył, że informacje te należałoby jeszcze sprawdzić. Radny poinformował, że z informacji 

przesłanych radnym wynika, że zmniejszona częstotliwość dot. niektórych okresów w roku. Radny dodał, że 

na obniżenie kosztów wpłynie wprowadzenie systemu kaucyjność za butelki, którego wdrażanie na razie 

idzie opornie m.in. ze względu na przepisy prawne. Radny ponownie zwrócił się z prośbą do 

Przewodniczącego o zaproszenie na sesję majową Przewodniczącego Zarządu ZGK, p. Andrzeja Rutę.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że jeszcze jedną możliwością wpłynięcia na obniżenie kosztów 

systemu są środki z dywidend otrzymywanych przez ZGK. Zdaniem radnego, te środki należą do 

mieszkańców jako zwrot i nie powinny być przeznaczane na cyt. „jakieś inwestycje, czy na jakieś tam kursy, 

konkursy, zabawy i imprezy”.   

 

Zastępca Burmistrza stwierdziła, że są takie tematy, które każde towarzystwo wprowadzą w „stan wrzenia” 

m.in. cudze płace oraz tzw. mechanizm „łapaj złodzieja”. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że obecnie mamy 

do czynienia z tego rodzaju mechanizmem, ponieważ najpierw była sprawa jej płacy a następnie płacy p. 

Skórcz. Zastępca Burmistrza poinformowała, że jak inni ludzie pracuje i otrzymuje za swoją pracę 

wynagrodzenie i przyznała, że jest to pensja jak na kobietę i na Złotów duża. Zastępca Burmistrza 

pozytywnie się odniosła do tego, że temat jej wynagrodzenia będzie przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej. 

Zastępca Burmistrza wyraziła nadzieję, że Komisja Rewizyjna weźmie pod uwagę wszystkie czynniki m.in. 

to, że Burmistrz przyznaje pensję oraz że nie został przekroczony budżet płac uchwalony przez Radę. 

Zastępca Burmistrza wyraziła nadzieję, że Komisja Rewizyjna weźmie pod uwagę to, że RIO nie 

zakwestionowała ani wysokości jej dodatku ani tego, że był przyznawany. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że RIO stwierdziło, że gdyby pomiędzy jednym a drugim dodatkiem była przerwa to 

wszystko byłoby w porządku. Zastępca Burmistrza wyraziła nadzieję, że Komisja Rewizyjna weźmie pod 

uwagę to, że do lutego 2022 r. jej pensja była niższa od wynagrodzenia jej poprzednika, tak samo jak 

wynagrodzenie Burmistrza, które przez długi czas było niższe od zasiadającego obecnie w Radzie byłego 

Burmistrza pomimo, że obecnie jest realizowanych jeżeli nie taka sama to większa liczba zadań. Zastępca 

Burmistrza poinformowała, że w 2014 r. wartość inwestycji wyniosła 8,7 mln zł, natomiast w 2020 r. 13 mln 

zł. Wartość środków zewnętrznych pozyskanych w 2014 r. wyniosła 417 tys. zł a w 2021 r. 10 mln zł. 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że ustawa o samorządzie gminnym mówi, iż otrzymujemy 

wynagrodzenia za pracę. Zastępca Burmistrza przyznała, że przyjmie uwagi na temat swojej pracy ale od 

osób, które znają się na pracy Urzędu. Zastępca Burmistrza zastrzegła, że radny Krzysztof Koronkiewicz nie 
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należy do grona tych osób, ponieważ cyt. „Pan żyje w Złotowie, w którym basen nadal przecieka, w którym 

nie ma Dorsza, w którym nie ma Zamkowej, nie ma promenady wokół jeziora Zaleskiego, nie ma hali przy 

SP nr 2. Pan w takim Złotowie żyje ale w każdym razie próbuje Pan mieszkańcom wmówić, że tak Złotów 

wygląda”. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że jest gotowa odejść na emeryturę jak tylko jej zwierzchnik ją 

poinformuje o tym, że źle pracuje ale nie skłonią ją do tego kolejne artykuły w „Aktualnościach Lokalnych”.  

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że „jest odporna” na tego rodzaju zarzuty i zaznaczyła, że nie zabiera 

głosu w swojej sprawie, ponieważ nie może się pogodzić „z błotem, którym na tej sali została obrzucona p. 

Jadwiga Skórcz”. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że p. Skórcz pracowała w Urzędzie kilkanaście lat i z 

„anielską cierpliwością” wielu radnym tłumaczyła zawiłości budżetu. Zastępca Burmistrza nawiązała do 

podziękowań radnego Romana Głyżewskiego dla radnego Krzysztofa Koronkiewcza za opracowanie jednej 

uchwały i zwróciła uwagę, że p. Skarbnik przygotowała ich setki. Zastępca Burmistrza wspomniała, że p. 

Stanisław Wełniak osobiście bardzo wiele zawdzięcza p. Jadwidze Skórcz i dodała, że protokół RIO z 2009 r. 

ciągle jest dostępny. Zastępca Burmistrza poinformowała, że w tym roku p. Skarbnik przepracowała 160 

nadgodzin, czyli tak naprawdę pracowała miesiąc bez wynagrodzenia. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że 

obecnie rozdysponowanie obowiązków p. Skarbnik stanowi poważny problem, ponieważ cyt. „nie ma jej 

wiedzy, nie ma jej porządnej pracy”. Zastępca Burmistrza przytoczyła przykład przygotowania autopoprawki 

do zmian w uchwale budżetowej. Natomiast obecnie wygłaszane są opinie, że cyt. „że to jest jakaś prywata, 

że to są machinacje służące temu aby dostała większe wynagrodzenie”. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że 

p. Skarbnik nigdy nie prosiła o większe wynagrodzenie, co więcej w poczuciu odpowiedzialności 

zadeklarowała swoją pomoc natomiast cyt. „dzisiaj przyszła i powiedziała, że już nie będzie nam pomagać, 

bo po co, po to, aby narażać się na kolejne inwektywy wygłaszane publicznie”. Zastępca Burmistrza 

stwierdziła, że nikt z osób, które korzystały z pracy p. Skórcz nie zabrał głosu w jej obronie.           

 

Radna Mariola Wegner odniosła się do kwestii wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez p. 

Burmistrza. Radna poinformowała, że Rada w poprzedniej kadencji przyznała p. Burmistrzowi niższe 

wynagrodzenie, ponieważ w przeciwieństwie do p. Skarbnik, nie miał on wówczas wiedzy i doświadczenia. 

Rada wówczas przyznała mu pobory w takiej wysokości z zaznaczeniem, że jeżeli się wykaże i będzie 

pracował, to podwyższy to wynagrodzenie.  

 

Zdaniem radnego Krzysztofa Koronkiewicza poziom tego wynagrodzenia i tak jest za wysoki. Radny 

odniósł się do wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza i p. Skarbnik. Radny przyznał, że p. Skarbnik pomagała 

radnym m.in. również i jemu podczas jego pierwszej kadencji. Radny dodał, że zawsze mógł liczyć na 

pomoc p. Skarbnik. Radny zaznaczył, że w tej sprawie nie chodzi o osobę p. Jadwigi Skórcz, tylko o kwotę, 

która została naliczona. Radny odniósł się do Zastępcy Burmistrza i stwierdził, że również chodzi o jej 

wynagrodzenie, które nie jest małe, co sama Zastępca Burmistrza przyznała oraz o dodatki specjalne i 

podwyżkę. Radny poinformował, że pracownicy basenu się zwalniają m.in. Przewodniczący również zwolnił 

się ze ZCAS. Radny dodał, że teraz należy poczekać jak będą organizowane imprezy sportowe oraz jak 
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będzie dalej funkcjonował basen w związku z coraz mniejszą liczbą ratowników. Radny nadmienił, że 

ostatnio zwolnił się z pływalni jeden z pracowników technicznych. Radny zaznaczył, że przyczyną takiego 

stanu rzeczy jest wysokość wynagrodzeń w ZCAS oraz atmosfera stworzona w tej jednostce przez jej 

Dyrektora, p. Tadeusza Drobczyńskiego cyt. „oni już mają dość i tak powoli się to będzie kruszyć”.  Radny 

stwierdził, że jeżeli pracownicy jednostek organizacyjnych miasta m.in. ZCAS, basenu, MOPS czy Urzędu 

Miejskiego, którzy również ciężko pracują będą otrzymywać po 30 zł podwyżki lub w ogóle i widzą 

podwyżki kierownictwa po 5-6 tys. zł cyt. „no to chyba jest już coś nienormalnego”.  

 

Radny Stanisław Wełniak przypomniał, że p. Skórcz i p. Chołodowska, jako członkowie Rady Nadzorczej 

MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie cyt. „oponowały, że Pani poprzednia Prezes dostaje jakiś tam ryczałt za to, że 

prowadzi dodatkowe działalności”. Radny dodał, że p. Skórcz i p. Chołodowska zatwierdzały jako 

członkinie Rady Nadzorczej MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie cały budżet tej inwestycji. Radny przypomniał, 

że na jednym z posiedzeń komisji pytał ówczesną p. Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie o 

procent środków przeznaczonych na obsługę tego projektu. Radny poinformował, że ze względu na 

wysokość tej inwestycji przyjęto 3% i Rada Nadzorcza MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie cały ten program 

zatwierdzała. Radny stwierdził, że później p. Skarbnik cyt. „jakieś dziwne konstrukcje tworzyła średnich 

wynagrodzeń, że do tego dochodzi kilometrówka, że do tego trzeba doliczyć jeszcze tam zupy regeneracyjne 

itd.”. Zdaniem radnego, takie działanie cyt. „to jest po prostu normlana hipokryzja. I według tej zasady, że 

Kali widzi i Kali chce”. Radny stwierdził cyt. „że ja nawet nie żałuje tej Skórczowej, że tam zabrała” tylko 

radnemu chodzi o to, że Burmistrz tworzy taką niejasną sytuację, bez żadnych standardów, która jest m.in. 

przyczyną tego, że obecnie nie ma Skarbnika Gminy Miasto Złotów. Radny dodał, że osoby, które chciałyby 

kandydować na to stanowisko, którego wynagrodzenie wcale nie jest małe jak na warunki lokalne, jak słyszą 

o problemach i konfliktach cyt. „jak tego Skarbnika tutaj czołgamy, nie z jego powodu, tylko z powodu 

prowadzonej błędnej polityki przez Burmistrza jako kierownika jednostki”. Zdaniem radnego, w Urzędzie 

każdy jest od każdego jakoś uzależniony i nie ma atmosfery wzajemnych relacji i zaufania, nie można 

powiedzieć Burmistrzowi, że nie ma racji w danych sprawach. Radny dodał, że jeżeli byli tacy pracownicy 

cyt. „m.in. Batko to wyleciał”. Radny poinformował, że nie przyjmuje wyjaśnień udzielonych przez 

Zastępcę Burmistrza, ponieważ są one „nieprawdziwe”. Zdaniem radnego, podwyżka dla p. Skarbnik została 

zrobiona celowo i z przekroczeniem uprawnień przez Burmistrza, ponieważ działanie to miało na celu tylko 

tyle, żeby p. Skarbnik otrzymała większą odprawę emerytalną.                  

 

Radny Stanisław Wojtuń nie zgodził się z powyższymi wypowiedziami radnych i zaprotestował przeciwko 

nim. Radny poinformował, że zna p. Skarbnik m.in. z racji pełnionej wcześniej funkcji Przewodniczącego 

Rady Miejskiej i w ocenie radnego nie zasłużyła na tego rodzaju ataki. Radny zwrócił się z prośbą do 

radnych, aby zrozumieli, że ta podwyżka jej wynagrodzenia nie była z jej inicjatywy. Radny stwierdził, że 

intencje Burmistrza w tej sprawie były takie cyt. „że chciał zachować tutaj, czy pozostawić osobę jak 

najbardziej kompetentną i z czym się wszyscy zgodzimy bardzo dobrze przygotowaną, poświęcającą swoje 

serce tutaj temu miastu i temu, żeby te finanse dobrze funkcjonowały. Wiem, że te ostatnie trzy miesiące to 



Protokół Nr XLIV.2022 z XLIV.2022 sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 kwietnia 2022 r.  
 

36 

  

chyba, tak jak tutaj p. Burmistrz powiedziała, te 160 nadgodzin to ja nie wiem, czy nie było więcej”. Radny 

zaznaczył, że należy posiadać świadomość, że przygotowanie jednej małej zmiany w budżecie to dokonanie 

zmian w szeregu dokumentach. Radny przytoczył przykład dzisiejszej autopoprawki do projektu uchwały w 

sprawie zmian w budżecie, która po informacji z ministerstwa wymagała kilku godzin na jej opracowanie. 

Radny dodał, że ta autopoprawka nie została przygotowana na wczorajsze posiedzenie komisji, ponieważ nie 

było takiej możliwości. Radny przeprosił p. Skarbnik, że nie stanął w jej obronie, radny robi to teraz i 

przyznał, że pewnie jest za późno. W ocenie radnego p. Skarbnik na to nie zasłużyła, ponieważ cyt. „jak 

widać nie o pieniądze przecież tutaj chodziło, bo gdyby chodziło o pieniądze to dalej by była Skarbnikiem i 

to jest dowód”.  

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że nie ma pretensji do p. Skórcz, że przyznano jej te pieniądze i dodał, 

że na tyle na ile zna p. Skórcz to na pewno nie ona zabiegała o tą podwyżkę. Radny zaznaczył, że ma 

pretensje do Burmistrza. Radny nadmienił, że w samorządzie występuje inna sytuacja niż w podmiocie 

prywatnym, ponieważ w samorządzie dysponuje się środkami publicznymi i obowiązują pewne zasady nie 

tylko określone przepisami prawa ale i dobrymi zwyczajami oraz odpowiedzialnością Burmistrza przed 

społeczeństwem. Radny stwierdził, że Burmistrz cyt. „wprowadza nas w taki kanał”, że radni muszą 

wysłuchiwać, że p. Skarbnik otrzymała na odejście 30 tys. zł. Radny zadał pytanie, jak ma na takie pytanie 

odpowiedzieć, czy to jest nieprawda? Radny odpowiedział, że jest to prawda, ponieważ Burmistrz miał „taki 

kaprys”. Zdaniem radnego, tak się nie działa w samorządzie. Radny usprawiedliwił p. Skórcz cyt. „bo każdy 

te pieniądze lubi i każdy chce”. Radny ponownie stwierdził, że na tyle na ile zna p. Skórcz, to ona nie 

zabiegała o te pieniądze ale cyt. „skoro dają to dlaczego nie mam wziąć i to jest wina Burmistrza, bo to 

powoduje te wszystkie niesnaski, te nieporozumienia, te konflikty, które nie tylko występują tutaj w Radzie 

ale w każdej jednostce organizacyjnej gminy a przede wszystkim w Urzędzie”.  

 

Radny Maciej Zając przychylił się do wypowiedzi radnego Stanisława Wojtunia w tej sprawie. Radny 

zaznaczył, że jest jeszcze za wcześnie na wyrokowanie w tej sprawie, ponieważ ma ona zostać sprawdzona 

tzn. czy te pieniądze zostały przyznane zgodnie z prawem. Radny stwierdził, że cyt. „jeżeli mówimy o 

hipokryzji to mógłbym z kilkoma osobami, którzy są już tutaj na emeryturze popolemizować w tej kwestii, 

ponieważ dobre praktyki wiemy jakie są i jak to się odbywa, jeżeli odchodzimy a teraz, ktoś głośno krzyczy 

o jak tak można”. Zdaniem radnego, nie należy z tej sprawy robić „jakieś wielkiej afery”, od sprawdzenia tej 

sprawy jest Komisja Rewizyjna. Radny poinformował, że każda wypowiedź p. Skarbnik na forum Rady była 

merytoryczna. Radny dodał, że wypowiedzi p. Skarbnik były dla niego zawsze przekonywujące i radny 

zawsze liczył się z jej zdaniem. Zdaniem radnego, obiektywnie patrząc na tą sprawę to Burmistrz przyznał tą 

kwotę, która była gratyfikacją p. Skarbnik za jej pracę. Radny zaznaczył, że to czy Burmistrz miał do tego 

prawo zostanie wyjaśnione przez Komisję Rewizyjną.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz podkreślił, że nikt nie atakuje p. Skórcz, ponieważ nie chodzi o jej osobę 

tylko o pieniądze, które mogła otrzymać inna osoba np. „p. Kowalska”. Radny zadał pytanie, czy jeżeli 



Protokół Nr XLIV.2022 z XLIV.2022 sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 kwietnia 2022 r.  
 

37 

  

Burmistrz pracowałby w prywatnej firmie, to dałby pracownikowi taką podwyżkę? Radny odpowiedział, że 

nie dałby takiej podwyżki ale cyt. „że to są pieniądze nie jego to już wiemy, że p. Burmistrz jest bardzo łasy 

na to, żeby je wydawać i z gestem i o to tu tylko chodzi”. Radny przytoczył przykłady „takich gestów” jak 

m.in. wcześniej wspomniane sprawy sądowe, w których Burmistrza/miasto reprezentuje adwokat z Poznania 

a nie radca prawny Urzędu Miejskiego. Radny poinformował, że Burmistrz przegrał sprawę z p. 

Janczewskim i wystąpi konieczność zwrotu kosztów sądowych plus wynagrodzenie adwokata. Radny dodał, 

że w przypadku p. Skarbnik nastąpiła 60% podwyżka, w przypadku Zastępcy Burmistrza 30% a pracownicy 

otrzymali od 0% do 4%. Radny dodał, że pracownicy pomimo swojej pracy nagród, dodatków specjalnych i 

podwyżek w takiej wysokości nie otrzymują. Radny zadał pytanie, czy taka jest „wasza polityka?” 

 

Radny Roman Głyżewski stwierdził, że cyt. „prawo jest prawem a p. Burmistrz pieniądze ma” i mógł 

przyznać maksymalną podwyżkę. Zdaniem radnego, każdy sam musi ocenić tą sytuację. Radny przypomniał 

swoje wcześniejsze dwa pytania skierowane do Zastępcy Burmistrza w sprawie zadań dot. przedszkola i 

szkoły.  

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że w przypadku zadania dot. Publicznego Przedszkola nr 2 został już 

przygotowany opis przedmiotu zamówienia, tylko radca prawny musi nanieść poprawki do umowy i jeśli się 

uda, to jutro lub pojutrze przetarg zostanie ogłoszony. Zastępca Burmistrza dodała, że instytucja udzielająca 

tej dotacji wydłużyła czas na wyłonienie Wykonawcy z 6 do 9 miesięcy. Zastępca Burmistrza poinformowała, 

że w przypadku naboru w ramach programu „Nowy Ład” to Urząd nie otrzymał żadnych nowych informacji.            

 

Punkt 18. Zamknięcie sesji 

Przewodniczący poinformował, że radni są zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego za 2021 

rok do dnia 30 kwietnia 2022 r. łącznie z oświadczeniami majątkowymi (PIT) w dwóch egzemplarzach. 

Przewodniczący dodał, że w tym roku dzień 30 kwietnia wypada w sobotę, więc radni zostali powinni złożyć 

ww. dokumenty do piątku, 29 kwietnia 2022 r. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 

18.30 zakończył obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Oprac. 
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