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Protokół Nr XLV.2022

z XLV sesji Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 26 maja 2022 r.

W dniu 26 maja 2022 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady XLV

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

10.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 18 maja 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  XLV  sesji  Rady  Miejskiej  w  Złotowie.  Następnie  powitał  radnych

znajdujących się w sali sesyjnej, zaproszonych gości oraz mieszkańców Złotowa. 

 

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.

Radni Grzegorz Kolera oraz Krzysztof Żelichowski uczestniczyli w obradach od godz. 15.35. Tym samym w

sesji uczestniczyło łącznie  15 radnych.  W czasie trwania sesji obrady opuścili następujący radni: Łukasz

Piosik (o godz. 17.50 ), Grzegorz Kolera (o godz. 18.30), Maciej Zając (o godz. 19.15). 

Punkt 3. Przyjęcie protokołów z XLIII sesji oraz z XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie

Radni otrzymali protokoły z XLIII sesji oraz z XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w materiałach dot.

XLV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. protokołów. Protokoły z XLIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie oraz

z XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie zostały przyjęte przez Radę.

Punkt 4. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący  na  Sekretarza  obrad zaproponował  radnego Łukasza Piosika.  Radny wyraził  zgodę  na

objęcie funkcji Sekretarza obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

Przewodniczący poinformował o zgłoszeniu trzech wniosków dot. zmiany porządku obrad XLV sesji Rady

Miejskiej w Złotowie określonego  zarządzeniem nr 10.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 18

maja 2022 r.   Dwa wnioski dot. zmiany brzmienia punktu 13.  w przedmiotowym porządku obrad na treść

zgodną z zaopiniowanym projektem uchwały dołączonym do zarządzenia o zwołaniu sesji tzn. „Punkt 13.

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

2026” oraz zmiany kolejności punktów w porządku obrad dot. spraw finansowych w następujący sposób:
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„Punkt 13.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok” i „Punkt

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

2022-2026”.  Powyższe  wnioski  zostały  złożone  przez  Przewodniczącego. Natomiast  trzeci  wniosek

zgłoszony przez Burmistrza Miasta Złotowa dot.  rozszerzenia porządku obrad przedmiotowej sesji  Rady

Miejskiej w Złotowie o projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miasta Złotowa.

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. wniosków. 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie  wniosek  zgłoszony przez radnego Jakuba Pieniążkowskiego w

sprawie wprowadzenia zmiany w brzmieniu punktu 13. w przedmiotowym porządku obrad na treść zgodną z

zaopiniowanym projektem uchwały dołączonym do zarządzenia o zwołaniu sesji, tzn. „Punkt 13. Podjęcie

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

2026”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęła ww. wniosek.

Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. wniosek zgłoszony przez radnego Jakuba Pieniążkowskiego w

sprawie zmiany kolejności punktów w porządku obrad dot. spraw finansowych w następujący sposób:  

- „Punkt 13.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok”,

- „Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów

na lata 2022-2026”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęła ww. wniosek.

Przewodniczący poddał  pod  głosowanie  wniosek  złożony  przez  Burmistrz  Miasta  Złotowa w  sprawie

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

powołania Skarbnika Gminy Miasta Złotowa (jako punktu 7 porządku obrad). 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęła ww. wniosek.

W wyniku przyjęcia ww. projektu uchwały jako punktu 7. numeracja pozostałych punktów porządku obrad

tzn. dotychczasowych punktów 7-20 uległa zmianie.  

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

zarządzeniem nr 10.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2022 r. 

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

wprowadzonymi zmianami. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęła porządek obrad XLIV

sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  
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Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Złotowie:

1. Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XLIII sesji oraz z XLIV 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 powołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów

na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku”.

9. Informacja z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

10. Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej o pracy placówki w roku 2021 i zamierzeniach

na rok 2022.

11. Informacja Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2021 i zamierzeniach na

rok 2022.

12. Informacja Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury o pracy placówki w roku 2021 i zamierzeniach

na rok 2022.

13. Informacja o stanie przygotowań do EEF Złotów 2022.

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

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

lata 2022-2026. 

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości  w  ramach  pomocy  de

minimis.

17. Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  „Gminnego Programu Opieki  nad  Zabytkami  dla  Miasta

Złotowa na lata 2022-2025”.

18. Przedstawienie stanowiska Związku Gmin Krajny w sprawie sposobu świadczenia usług od 2023

roku.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Sprawy rożne i zapytania uczestników sesji.

21. Zamknięcie sesji.

Punkt 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa

Radni otrzymali „Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 16 kwietnia 2022

r. do dnia 13 maja 2022 r.” w materiałach dot. XLV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że swoje pytania dot. ww. informacji przedstawił na posiedzeniu

komisji, na której również otrzymał odpowiedzi na nie ale postanowił przedstawić je ponownie na sesji, aby

te  pytania  zostały  zaprotokołowane.  Radny  oznajmił,  że  został  ogłoszony  przetarg  na  opracowanie
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dokumentacji na rozbudowę pływalni „Laguna” o część gastronomiczną, zjeżdżalnię i część SPA. Radny

dodał,  że nie jest znany termin realizacji  tego zadania Zdaniem radnego, zakres który został złożony do

opracowania  tej  dokumentacji  powinien  zostać  podzielony.  Radny  zgłosił  taką  sugestię  na  posiedzeniu

komisji i jednocześnie obecnie złożył wniosek w sprawie podjęcia rozmów z projektantem o przygotowanie

dokumentacji  na  oddzielne  zadania  a  nie  na  całość.  W  ocenie  radnego,  realizacja  tych  zamierzeń  w

najbliższych  latach  jest  niemożliwa  i  bezcelowa.  Radny  stwierdził,  że  wszyscy  zdają  sobie  sprawę  z

problemów, jakie są obecnie na basenie i jakie będą w najbliższym czasie i zdaniem radnego, rozbudowa

tego obiektu o ww. elementy, po prostu wpłynie na dodatkowe koszty przy braku przychodów tego obiektu.

Radny dodał, że niecka dla dzieci jest potrzebna i warto zrealizować tą inwestycję. 

Radny poinformował, że zaniepokoiła go sprawa związana z nabyciem działek do zasobów gruntów Gminy

Miasto Złotów, o czym wspomniał na posiedzeniu komisji. Radny dodał, że Burmistrz w tej kwestii posiada

inne  zdanie.  Radny  przedstawia  tą  sprawę  na  sesji  w  celu  jej  ujęcia  w  protokole,  aby  „odpowiednio

wybrzmiała” wśród społeczności  lokalnej.  W ocenie radnego, działania p.  Burmistrza w ww. sprawie są

niesprawiedliwe i są nieobiektywne w stosunku do wszystkich mieszkańców miasta. Radny zwrócił się do

radnego Macieja Zająca cyt. „to nie jest jakiś wytyk do p. radnego Zająca, że zabiega o swoich wyborców, a

najprawdopodobniej tak jest”. Radny wyjaśnił,  że chodzi o skomplikowane zabiegi przejęcia gruntu tzn.

terenu po byłym PGR przy ul. Dwór Złotowski w związku z budową placu zabaw jak i zagospodarowaniem

terenu zielonego, czego domagają się mieszkańcy tamtego obszaru. Radny stwierdził, że ww. sprawa jest być

może bardzo istotna dla tych mieszkańców, chociaż należałoby wziąć pod uwagę fakt, że w linii prostej ok.

50 m od tego miejsca znajduje się plac zabaw na Półwyspie Rybackim. Zdaniem radnego, trudno to zadanie

nazwać uzasadnionym dla cyt. „tych paru dzieci, które tam pewnie mieszkają”. Radny zaznaczył, że chodzi o

to, że p. Burmistrz się mocno zaangażował w tą sprawę, podejmuje wiele starań w celu przejęcia tego teren

od obecnego jego właściciela. Radny stwierdził, że z chwilą przyjęcia tego terenu, Burmistrz będzie zabiegał

o pieniądze na budowę tego placu zabaw i na zagospodarowanie tego terenu. Radny uważa ten postulat

zgłoszony przez mieszkańców tego terenu oraz radnego Macieja Zająca za „przesadny” ze względu na fakt,

iż mieszkania te są mieszkania prywatnymi a teren,  o którym mowa jest terenem należącym do Skarbu

Państwa  czy  Agencji.  Radny  dodał,  że  powyższe  zadania  powinny  zostać  zrealizowane  przez  samych

mieszkańców tego terenu lub przez zarządcę tego terenu. Radny podkreślił, że nie porusza tego tematu ze

względu na to, że ma jakieś pretensje czy tez uwagi do radnego Macieja Zająca, że tak dba o tą sprawę ale

mówi to ze względu na niesprawiedliwe postępowanie Burmistrza w stosunku do innych mieszkańców. 

Radny poinformował, że jest również działaczem spółdzielni mieszkaniowej, której członkowie uważają, że

miasto wprowadza co chwilę różne działania retorsyjne. Radny dodał,  że Zarząd i Rada Nadzorcza oraz

członkowie SM ”Piast” byli zbulwersowani działaniami ze strony miasta dot.  uregulowania terenów pod

wiaty  śmietnikowe.  Zdaniem  radnego,  wprowadzony  został  tak  szczegółowy  podział  terenów,  że  w

niektórych przypadkach wiaty śmietnikowe są w części usytuowane na terenie spółdzielni i  w części na

terenie  miasta.  Radny dodał,  że  w ww. przypadkach podjęto zabiegi  w celu ponownego wyodrębnienia
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działek, należało zapłacić geodecie i  zawrzeć umowę na „parę złotych” w stosunku rocznym.  Zdaniem

radnego, tego rodzaju działania nie przynoszą żadnego efektu, a powodują „niesamowite” koszty i problemy.

Radny poinformował,  że  drugą  sprawą,  do  której  mieszkańcy  należący  do  spółdzielni  odnoszą  się

krytycznie, to wypowiedzenie umów na oświetlenie terenów spółdzielni mieszkaniowej. Radny stwierdził,

że być może ww. sprawa jest jakimś wymogiem prawnym, czy też wynika z interpretacji prawnej. Radny

dodał,  że jeżeli  miasto w taki  sposób będzie traktować tereny spółdzielni  mieszkaniowej,  to dojdzie  do

takiego działania,  że  mieszkańcy,  którzy  w większości  są  właścicielami  tych  nieruchomości  wydzielą  i

ogrodzą  się  a  miasto  zostanie  podzielone  jak  tzw.  ogródki  działkowe  cyt.  „to  są  naprawdę  niewielkie

pieniądze i nikomu korona z głowy nie spadnie, gdyby to było tak jak do tej pory”. Radny zaznaczył, że

obecnie podejmowanych jest wiele zabiegów i wiele niepotrzebnych kosztów, ponieważ należy od nowa

przygotować dokumentację, pozwolenia na dostarczanie energii elektrycznej itd. Radny przypomniał, że na

Walnym  Zgromadzeniu  ZGK  mówił,  aby  nie  wnosić  pozwu  przeciwko  spółdzielni  o  niewłaściwe

segregowanie odpadów, co miało miejsce ok. 2-3 lat temu, ponieważ jest to sprawa z góry przegrana cyt.

„żeście  się  z  Lachem  uparli,  że  trzeba  to,  dlatego  żeby  wyłupić  spółdzielni  600  tys.  zł”.  Radny

poinformował,  że  ww.  sprawa trwała  bardzo długo w sądzie  i  ZGK przegrał  ją,  poniósł  koszty wraz z

kosztami sądowymi. Radny dodał, że całe szczęście, że Zarząd spółdzielni podjął decyzję o nie obciążaniu

ZGK odsetkami.  Radny  stwierdził,  że  w  jego  przekonaniu  jak  i  wielu  spółdzielców te  działania  maja

charakter jakiegoś odwetu, czy też niechęci, czy „czegokolwiek”. 

Następnie  radny poruszył sprawę wycinki drzew. Radny stwierdził,  że był zszokowany wydaną decyzją

przez Burmistrza w tej sprawie. Zdaniem radnego, jest to typowy przykład niechęci w stosunku do p. Buczka

czy też do Zarządu SM „Piast” czy w ogóle do spółdzielni. Radny oznajmił, że stan wszystkich drzewa,

które zostały ujęte w ww. decyzji jest lepszy niż przed ich przycięciem. Zdaniem radnego, było to z góry do

przewidzenia. Radny stwierdził, że ludzie nie wiedzą już o co chodzi w tej sprawie, ponieważ z jednej strony

spółdzielnia otrzymała karę w wysokości prawie 500 tys. zł a z drugiej strony drzewa cyt. „żyją i mają się

dobrze”.  Radny zaznaczył,  że porusza te tematy w tym sensie, aby przestać w podobny sposób działać,

ponieważ  miasto  jest  jedno,  mieszkańcy są  jedni  i  należny  w miarę  obiektywnie  do  podobnych  spraw

podchodzić i nie faworyzować jednych a drugich dyskryminować. Radny poinformował, że ww. uwagi są do

niego kierowane a on ma obowiązek je przekazać i  podejmować działania, aby takie sytuacje nie miały

miejsca.  

Radny Maciej Zając odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka. Radny stwierdził, że nie

będzie  się  starał  w żaden  sposób  przekonywać  radnego  do  tego,  że  przejęcie  wspomnianych  działek  i

zbudowanie tego placu zabaw jest konieczne, gdyż z założenia radny będzie przeciwny. Radny zaznaczył, że

nie jest to jego „wymysłem”, że ten plac zabaw się tym mieszkańcom należy. Radny poinformował, że na

ww. osiedlu mieszka od blisko 20 lat i od tego czasu nie wydarzyło się tam zupełnie nic i zdaniem radnego,

nie wydarzy się dopóki sami mieszkańcy o to nie zadbają. Radny wspomniał, że obecni na sali sesyjnej są
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również mieszkańcy, którzy zostali poproszeni przez niego, aby sami osobiście na sesji wyjaśnili, dlaczego

ten plac jest im potrzebny. Radny zaznaczył, że wie że na Półwyspie Rybackim jest plac zabaw ale odległość

miedzy  nim  a  przedmiotowym  osiedlem  dzieli  jedna  z  najbardziej  ruchliwych  dróg  w  mieście  (droga

wylotowa od strony Piły) i tam dzieci nie mają w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia dla pieszych, żeby

zejść  z  góry  ale  przechodzą  w drodze  na  plac  zabaw na  Półwyspie  Rybackim cyt.  „z  ręką  i  duszą  na

ramieniu”. Radny zaznaczył, że wybudowanie tego placu nie jest w jego interesie, ponieważ jego dzieci są

już dorosłe. Radny poinformował, że sami mieszkańcy poprosili go o to, aby wspólnie razem z Burmistrzem,

niezależnie od tego, kto będzie pełnić to stanowisko, podjąć działania w kierunku przejęcia tego terenu i

wybudowania na nim placu zabaw. Zdaniem radnego, to działanie nie jest to faworyzowaniem kogokolwiek,

ponieważ przez całą kadencję na wspomnianym osiedlu zostały jedynie pomalowane pompy. Radny zwrócił

się do Przewodniczącego, aby wyraził zgodę na wypowiedzenie się mieszkańców w tej sprawie już teraz ze

względu na obecność również małych dzieci, aby ich rodzice nie musieli czekać do punktu porządku obrad

dot. wolnych wniosków. Radny podkreślił  cyt.  „to jest  głos mieszkańców, to nie jest  głos pana Macieja

Zająca, ja tylko jestem ich reprezentantem stamtąd. Więc skonfrontujemy zdanie p. Stanisława Wełniaka ze

zdaniem mieszkańców”. 

Radny Łukasz Piosik przychylił się do wypowiedzi radnego Macieja Zająca i poinformował, że podobna

sytuacja wystąpiła z terenem należącym do miasta przy ul. Półwiejskiej, gdzie p. Stanisław Wełniak cały

czas podkreślał, że plac zabaw jest obok i ten teren to jest sprawa jednego mieszkańca i przez 20 lat ta

sprawa  była  odkładana.  Radny  zgodził  się  również  z  uwagą,  aby  mieszkańcy  mogli  się  szybciej

wypowiedzieć na sesji i tym samym  skonfrontować zdanie mieszkańców i radnego Stanisława Wełniaka. 

Radny  Krzysztof  Żelichowski poinformował,  że  przy  ul.  Krzywoustego  znajduje  się  Spółdzielnia

„Pionier”,  która  posiada  również  zagospodarowany  już  plac  zabaw.  Radny  dodał,  że  wspomniana

spółdzielnia zwróciła się z prośba do miasta o przejęcie ww. placu. 

Radny  Stanisław  Wełniak  wyjaśnił,  że  radny  Maciej  Zając  źle  zrozumiał  jego  wypowiedź.  Radny

poinformował, że zastrzegł w swojej wypowiedzi,  że obowiązkiem i interesem radnego jest wysłuchanie

mieszkańców  miasta  i  reprezentowanie  ich  w  Radzie.  Radny  zaznaczył,  że  w  swojej  wypowiedzi  nie

chodziło  mu  o  to,  że  plac  zabaw nie  jest  potrzebny  a  jedynie,  że  mieszkańcy  Złotowa  nie  są  równo

traktowani przez Burmistrza na podstawie podanych przez niego przykładów dot. m.in. SM ”Piast” oraz ww.

przypadku  placu  zabaw.  Radny  poinformował,  że  posiedzenie  Komisji  Finansów Miejskich,  Budżetu  i

Gospodarki Miejskiej, na której podniósł ten temat odbyło się we wtorek. Radny stwierdził, że cyt. „widzi tu

jak obronę Częstochowy ze strony p. Pulita”. Radny dodał, że poruszył ten temat przypadkowo, ponieważ

znajdował się on w sprawozdaniu z działalności Burmistrza i dzisiaj na sesję „są sprowadzani” mieszkańcy

po  to,  aby  walczyć  o  ww.  plac  zabaw.  W ocenie  radnego,  takie  działanie  cyt.  „prowadzi  do  jakiegoś

kuriozum. Proszę Państwa to są nienormalne stosunki, nie jest sprawą tego dzisiaj na sesji czy będzie to

rozstrzygnięte. Burmistrz ma prawo przejąć teren do zasobów Gminy Miasto Złotów”. Radny poddał  w
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wątpliwość zasadność tego działania, natomiast, czy właściciel tego terenu wyrazi zgodę na jego przejęcie i

czy dojdzie do budowy tego placu zabaw i zagospodarowania tego terenu to jest  zupełnie inna sprawa.

Radny stwierdził cyt. „ludzie przestańcie tutaj mieszać fakty i sytuacje”. 

Radny Krzysztof Kulasek  zadał pytanie dot. zamówień publicznych a dokładnie pkt. 3 „Wykonanie audytu

dostępności  architektonicznej  do  przestrzeni  publicznej  5  lokalizacji/miejsc  na  terenie  Gminy  Miasto

Złotów” oraz pkt. 7 „Wykonanie audytu dostępności architektonicznej 10 obiektów użyteczności publicznej

na terenie Gminy Miasto Złotów”. Radny poprosił o wyjaśnienie celu przeprowadzenia ww. audytów. Radny

poprosił  również  o  przybliżenie  zadania  z  pkt.  4  tzn.  „Szkolenia  w  zakresie   przygotowania  montażu

finansowego w ramach realizacji zadań Gminy Miasto Złotów”. 

Radny Maciej Zając zaapelował do Przewodniczącego o udzielenie głosu mieszkańcom. Radny stwierdził

cyt. „to nie jest sesja dla radnych tylko dla mieszkańców, więc to jest chyba oczywiste, panie Stanisławie to

powinien pan doskonale wiedzieć po tylu latach pracy w samorządzie”. Radny wyjaśnił, że mieszkańcy nie

zostali  zaproszeni  o  przyjście  na  sesję  przez  p.  Burmistrza  tylko  przez  radnego.  Radny  wspomniał,  że

poinformował mieszkańców osobiście, że powstały wątpliwości co do powstania samego placu i dlatego

mieszkańcy zostali  poproszeni,  aby osobiście we własnym imieniu wyrazili  swoją opinie,  którą powinni

również  poznać  radni  i  pozostali  mieszkańcy.  Radny  nawiązując  do  wypowiedzi  radnego  Stanisława

Wełniaka  o  wybrzmieniu  konkretnych  spraw  na  sesji,  dodał,  że  ta  sprawa  powinna  wybrzmieć  od

mieszkańców a nie  od niego jako radnego.  Radny ponownie  zwrócił  się  Przewodniczącego z  prośbą  o

wypowiedzenie  się  mieszkańców w tej  sprawie,  zanim Rada  przejdzie  do  kolejnych punktów porządku

obrad.  Radny  nadmienił,  że  to  mieszkańcy  są  autorami  wniosku  o  wybudowanie  tego  placu.  Radny

zaznaczył, że nie jest sprawiedliwe, że od 20 lat, od kiedy radny mieszka na tym osiedlu, nic tam się nie

dzieje.   

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że Statut Gminy Miasto Złotów reguluje tryb udzielenia głosu

mieszkańców i do tego trybu należałoby się odnieść. 

Burmistrz Miasta Złotowa odniósł się do procederowego punktu porządku obrad „Informacji z działalności

Burmistrza  Miasta  Złotowa”.  Burmistrz  zaznaczył,  że  jest  zaniepokojony  przebiegiem  wcześniejszych

dyskusji i poprzedniej sesji, na której padały bardzo niebezpieczne sformułowania że cyt. „źle się w mieście

dzieje” łącznie z artykułem w prasie lokalnej, w którym p. Przewodniczący z „uśmiechem na twarzy” mówi

cyt. „w mieście się źle dzieje”. Burmistrz podkreślił, że w związku z powyższym należy więcej rozmawiać o

mieście  i  to  właśnie  z  udziałem mieszkańców.  Burmistrz  przypomniał,  że  zaproszenie  mieszkańców do

dyskusji na sesji nie jest wyjątkiem, ponieważ poprzednio inne osoby, które miały interes w wybudowaniu

kortów, czy mówili o ty, że ktoś nie pozwalał im czegoś zbudować byli obecni na sesji i uczestniczyli w

dyskusji oraz Przewodniczący udzielał im głosu. 
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Burmistrz poinformował,  że  nie  ma  żadnych  wątpliwości  co  do  tego,  że  należy  przejąć  ww.  teren

nieodpłatnie od Agencji i Skarbu Państwa, zwłaszcza, że w mieście o pow. 12 km2  nieruchomości, które były

możliwe  do  sprzedania  zostały  już  zbyte,  więc  zdaniem  Burmistrza  nie  ma  możliwości/przestrzeni  do

rozwoju rożnych przedsięwzięć. Burmistrz dodał, że trudno jest powiedzieć, że ww. sprawa jest dedykowana

podmiotom prywatnym. Burmistrz zaznaczył, że analogię do tej sprawy można znaleźć w wielu miejscach w

mieście np. przy ul. Kocika, gdzie w zabudowie jednorodzinnej również znajduje się miejski plac zabaw.

Burmistrz podkreślił, że przejęcie tego terenu jest w pełni zasadne, tym bardziej, że potencjał tego terenu jest

znaczący. Burmistrz wyjaśnił, że na wspomnianym terenie obowiązuje plan zagospodarowania, znajduje się

tam obszar między pałacem Działyńskim wraz z terenem inwestycyjnym oraz tereny po byłym PGR, na

które zostały wydane warunki zabudowy i powstaje tam łącznie docelowo ok. 12 obiektów mieszkalno-

usługowych. Ponadto obok zlokalizowany jest również Park „Zwierzyniec”, który jest centrum działań  i

zamierzeń związanych z uzyskaniem przez miasto statusu uzdrowiska. Burmistrz poinformował, że miasto

zajmuje się tą sprawą już od ponad roku,  ponieważ bardzo trudno jest  przejąć takie tereny od Agencji.

Burmistrz  dodał,  że  w  międzyczasie  zostały  wydane  warunki  zabudowy,  rożne  zaświadczenia,  została

złożona  koncepcja  zagospodarowania.  Burmistrz  podkreślił,  że  miasto  nie  wystąpi  o  ten  teren  z  jego

przeznaczeniem na budynek mieszkalny, ponieważ nie ma takiej opcji, aby ktoś oddał miastu ten teren w

takim celu, jedynie jako jego przeznaczenie na cele rekreacyjne. Burmistrz zwrócił się do Przewodniczącego

z prośbą o możliwość zabrania głosu przez mieszkańców w tej sprawie po zakończeniu jego wystąpienia. 

Następnie  Burmistrz odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego  Stanisława  Wełniaka  w sprawie  SM „Piast”,

Burmistrz zwrócił się do radnego cyt. „chciałbym żeby Pan przestał już manipulować i po prostu powiem

kłamać.  Jeśli  chce  Pan  opowiadać,  przekazywać  pewne  informacje  to  proszę  używać  informacji

prawdziwych”. Burmistrz poinformował, że SM „Piast” wystąpiła do niego z wnioskiem w dniu 24 kwietnia

br. o wydzierżawienie konkretnych pięciu terenów pod wiaty śmietnikowe. Burmistrz zaznaczył,  że ww.

wniosku nie ma żadnej pozycji o pow. 2 m2 a radny podając taką informację „kpi” i jak Burmistrz rozumie

ma to charakter „groteskowy”. Burmistrz dodał, że to SM „Piast” złożyła ww. wniosek i miasto nie poniosło

żadnych  kosztów geodezyjnego  podziału,  ponieważ  tak  się  dzierżaw  w  mieście  się  nie  przygotowuje.

Burmistrz poinformował, że wyznacza się obszar na wniosek danej osoby i ustala cenę w oparciu o uchwałę

Rady i w ten sposób tego rodzaju te sprawy są regulowane. Burmistrz dodał, że na takich samych zasadach

jest uregulowana sprawa ze Spółdzielnią „Nowość”, ze Wspólnotami Mieszkaniowymi przy ul. Słowackiego

6 oraz przy ul. Szkolnej. Burmistrz podkreślił, że w ten sposób zostały te kwestie uregulowane na wniosek

samego zainteresowanego. 

Burmistrz odniósł  się  do  sprawy  dot.  oświetlenia  na  terenie  SM „Piast”.  Burmistrz  poinformował,  że

rozmowy w tej sprawie toczą się od dawna. Burmistrz nadmienił, że w tej sprawie dysponuje orzeczeniem

RIO,  której  fragment  odczytał  cyt.  „Biorąc powyższe pod uwagę zadaniem własnym gminy w zakresie

zaopatrzenia  w  energię  elektryczną,  ciepło  i  paliwo  gazowe,  nie  jest  finansowanie  oświetlenia  dróg

wewnętrznych  na  terenie  spółdzielni”.  Burmistrz  zaznaczył,  że  w sytuacji  kiedy miasto  ponosiłoby  ten
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wydatek, to bylibyśmy narażeni na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Burmistrz podkreślił, że ta

sprawa  wymagała  od  dawna  regulacji  i  należało  podjąć  działania  w  kierunku  rozwiązania  tej  sprawy.

Burmistrz poinformował, że spółdzielnia, zapewne nie w odwecie, wydzieliła przestrzeń dla mieszkańców

samej spółdzielni pod parkingi (tablice „Tylko dla mieszkańców”). 

Burmistrz odniósł się do tematu podcięcia drzew. Zdaniem Burmistrza, „kpiną” jest zarzucanie mu jakieś

złośliwości, gdyż to nie on wziął pilarkę i obciął wszystkie drzewa zostawiając gołe konary w mieście, które

jest  od  zawsze  uznawane  jako  miasto  zielone,  którego  jest  to  atutem,  dzięki  któremu  pretenduje  do

„Wielkopolskich Zdrojów”. Burmistrz zadał pytanie, jak może ktoś zarządzać firmą nie mając wiedzy o tym,

że wycina drzewa naruszając tym samym przepisy o ochronie przyrody? Burmistrz poinformował, że SM

„Piast” jako strona postępowania była powiadamiana o działaniach w tej sprawie i dodał, że Prezes Zarządu

SM „Piast”  nawet  się  nie  zainteresował,  aby  przyjść  i  złożyć  wyjaśnienia.  Natomiast  pomiary  zostały

wykonane z udziałem przedstawiciela spółdzielni ale nie Prezesa. Burmistrz zaznaczył, że w tej sprawie nie

ma  miejsca  na  złośliwości,  ponieważ  nastąpiło  zdarzenie  w  wyniku,  którego  gatunek  drzewa  został

uszkodzony, zniszczony a stawka zawarta w decyzji odpowiada odpowiedniej średnicy drzewa w określonej

rozporządzeniu.    

Następnie Burmistrz przedstawił kilka ważnych zagadnień, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym

przedmiotowej „Informacji”.  Burmistrz  poinformował,  że rok rozpoczął  od powierzenia zadań własnych

gminy  do  realizacji  organizacjom  pozarządowym.  Burmistrz  poinformował,  że  nie  udało  się  wyłonić

operatora na zadanie zorganizowania kursu języka polskiego dla Ukraińców, przetarg został unieważniony.

Burmistrz dodał,  że Urząd jest  gotowy do przeprowadzenia kolejnego postepowania w celu powierzenia

realizacji tego zadania. Burmistrz poinformował o nowej opiekunce dziennej dla dzieci do lat 3. Burmistrz

wspomniał o zasadach funkcjonowania opieki dzieci do lat 3 m.in. podpisywanie umów trójstronnych rodzic

–  opiekunka  –  miasto,  finansowanie  w  części  tego  zadania  z  budżetu  miasta,  kontrolę  warunków

sprawowania  opieki,  ogłaszanie  konkursów.  Burmistrz  dodał,  że  obecnie  w mieście  działa  7  opiekunek

dzieci do lat 3, każda z nich może mieć pod swoją opieką maksymalnie do 8 dzieci. Burmistrz zaznaczył, że

działalność  opiekunek  jest  ważna  z  punktu  widzenia  wygody  tej  formy  opieki  dla  rodziców  oraz

podejmowania  zatrudnienia  i  rozwoju  przedsiębiorczości.  Burmistrz  dodał,  że  w  końcu  roku  zamierza

ogłosić kolejny konkurs na nabór opiekunek dzieci do lat 3, ponieważ już w tym roku nie ma środków w

budżecie na zatrudnienie. Burmistrz poinformował, że w kolejnym konkursie na rozwój szkolnictwa i nauki

ofertę  złożyło  Stowarzyszenie  „Jedynka  Dzieciom”  na  spędzenie  czasu  pozaszkolnego  (szachy).  W

konkursie  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży  wpłynęły  cztery  oferty  m.in.  Stowarzyszenia  Piłki  Siatkowej,

Stowarzyszenia  „Satori”  oraz  „Fair  Play”  w zakresie  wypoczynku dzieci,  w  łącznej  kwocie  80  tys.  zł.

Burmistrz dodał, że warto upowszechnić informację o tym działaniu, ponieważ w jego ramach przygotowano

ofertę dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, karate, tenisa stołowego (m.in. organizacja obozu tenisa

stołowego w Kołobrzegu). Zajęcia związane z dyscypliną karate dla 40 osób będą organizowane trzykrotnie

w SP nr 2 w Złotowie. Dla sportowców z „Fair-Play” zostanie zorganizowany wyjazd dwukrotnie do Pucka i
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do  Ustki.  Burmistrz  poinformował  również  o  przeprowadzeniu  kolejnego  konkursu  w  zakresie

przeciwdziałania  uzależnieniom  od  patologii  społecznych,  w  którym  obowiązuje  inna  kwalifikacja

uczestników.  Burmistrz  poinformował  o  końcu  kadencji  p.  Dyrektor  Przedszkola  Publicznego  nr  1  w

Złotowie. W związku z powyższym Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na

ww. stanowisko. Burmistrz podkreślił, że przed ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań

publicznych z  zakresu zadań własnych gminy jest  ogłaszany nabór na członków komisji  konkursowych

opiniujących składane oferty. Burmistrz zaznaczył, że w zasadzie nie ma na te konkursy odzewu ze strony

mieszkańców i następnie są dyskusje. Radny zwrócił się do radnych o upowszechnianie informacji o tych

konkursach tak, aby m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w pracach tych komisji

konkursowej. 

Następnie  Burmistrz omówił  działania  z  zakresu gospodarki  nieruchomości  w przedmiotowym okresie.

Burmistrz zwrócił uwagę na sprawę dot. zamiany działek przy ul. Moniuszki w rejonie Szkoły Katolickiej i

dawnego „ZURT”. Burmistrz poinformował o istniejącym tam od lat pewnym konflikcie dot. miejsca, gdzie

rodzice  uczniów  podwożą  swoje  dzieci  do  szkoły.  Burmistrz  dodał,  że  rodzice  często  „nadwyrężają”

przepisy,  co  również  stoi  w kolizji  z  właścicielami  zlokalizowanego tam obiektu  prowadzącego usługi.

Burmistrz  poinformował,  że  udało  się  rozwiązać  powyższy  konflikt  poprzez  doprowadzenie  do

porozumienia,  w  którym  miasto  oddało  teren  przy  samej  drodze  na  rzecz  podmiotu  prowadzącego

działalność gospodarczą w budynku danego „ZURT” a ten podmiot przekazało własny teren na rzecz Szkoły

Katolickiej dla zorganizowania miejsca postoju. Burmistrz dodał, że przejmujący grunt miejski dopłaci do tej

zamiany kwotę ponad 11 tys. zł. 

Burmistrz poinformował, że na ogłoszony konkurs na turystykę i krajoznawstwo wpłynęły cztery oferty

m.in. oferta dla 30 osób spływu kajakowego w lipcu i sierpniu br. pn. „Z nurtem Krajny”, którą złożyło

Stowarzyszanie Miłośników Krajny „Tribus”. Ponadto w odpowiedzi na powyższy konkurs wpłynęła oferta

Stowarzyszenia  „Strefy  Przygód”  dot.  organizacji  wydarzenia  pn.  „Krajna  Adventure  Race”  (ok.  150

uczestników w dniach  19-21 sierpnia  br.).  Kolejna  oferta  złożona  przez  Stowarzyszenie  Motocyklistów

„Explorers” dot.  organizacji  imprezy pn.  „Jakiś Rajd” w dniu 27 sierpnia br.  Ponadto wpłynęła również

oferta od harcerzy. Burmistrz podkreślił, że ww. wydarzenia są świetnie zorganizowane, promują Złotów i

okolice, w imprezach tych uczestniczy dużo osób z zewnątrz. Burmistrz poinformował o złożeniu dwóch

ofert w odpowiedzi na konkurs dot. ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. Oferty złożyły

Fundacja  „Złotowianka”  i  Stowarzyszenie  Miłośników  Przyrody  „Winniczek”.  W ramach  konkursu  na

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych została złożona oferta Stowarzyszenia Miłośników

Krajny  „Tribus”,  które  zorganizuje  „Świetojanki”  na  terenie  Półwyspu  Rybackiego.  Burmistrz

poinformował, że na ogłoszony konkurs na rozwój przedsiębiorczości nie złożono żadnej oferty. Burmistrz

dodał, że w poprzednich latach ofertę w zakresie tego konkursu składał Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie.

Burmistrz zwrócił  się o radnych o upowszechnienie informacji na temat ww. konkursu w celu promocji

przedsiębiorczości przez organizacje pozarządowe wśród najmłodszych. 
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Burmistrz w okresie sprawozdawczym wydał łącznie 26 zarządzeń. Burmistrz poinformował, że przedłużył

termin  naboru  wniosków w ramach  gminnego  programu „Czyste  Ciepło”  do  dnia  20  czerwca  2022  r.

Burmistrz wspomniał o obecnej sytuacji związanej ze wzrostem cen węglowodorów i dodał, że w rządowym

programie „Czyste Powietrze” zostało złożono 9 wniosków na domy jednorodzinne. 

Następnie  Burmistrz podjął  temat  zamówień  publicznych.  Burmistrz  zaznaczył,  że  jesteśmy w  bardzo

trudnej  sytuacji,  ponieważ 9 radnych, w tym 1 „wstrzymujący się” od głosu zadecydowali  o budżecie i

możliwości działania dopiero w dniu 22 marca 2022 r. Od tego czasu Urząd mógł pełnoprawnie poszukiwać

wykonawców na realizacje  zadań w zakresie  przetargów.  Burmistrz  dodał,  że  w związku z  powyższym

właśnie niektóre przetargi są unieważnione, na część nie zgłoszono ofert, poszukiwane są różne rozwiązania

w celu zrealizowania przyjętego budżetu. Burmistrz odpowiadając na pytanie radnego Krzysztofa Kulaska

poinformował, że audyt dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych do przestrzeni publicznej

obejmuje pięć lokalizacji na terenie miasta: Plac Paderewskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Boh. Westerplatte,

al. Piasta i teren przy dworcu PKP i PKS. Audyt zostanie opracowany przez fachowców, jest to działanie

realizowane w ramach Funduszy Norweskich. W odpowiedzi na przetarg wpłynęło aż siedem ofert i została

wybrana oferta na kwotę 6.880 zł. Burmistrz poinformował, że kolejny audyt dot. następujących obiektów:

Urzędu Miejskiego w Złotowie; MOPS w Złotowie, pływalni „Laguna”, przedszkoli publicznych nr 1, 2, 3 i

4 oraz ZDK, MBP oraz MZGL. W odpowiedzi  na przetarg na realizację tego zadania wpłynęło łącznie

jedenaście ofert, została wybrana oferta na kwotę 14 tys. zł, w budżecie została przewidziana kwota wyższa,

więc budżet zaoszczędził na tym zadaniu. Burmistrz poinformował, że rozstrzygnięto również przetarg na

realizację zadania pn. „Zarządzanie projektami w ramach realizacji zadań Gminy Miasto Złotów”, które jest

dedykowane pracownikom Urzędu Miejskiego, jest finansowane z Funduszy Norweskich i jest zadaniem

obligatoryjnym jako udział  projektów „miękkich”  m.in.  szkoleń.  Urzędnicy  miejscy  będą  się  szkolić  w

zakresie zarządzania projektami,  zarządzania ryzykiem. Burmistrz poinformował,  że przedstawi radnemu

elementy tego zadania w zakresie planowania czy obowiązków kierownika projektu. Kolejnym działaniem

„miękkim”  dedykowanym  urzędnikom  dot.  analizowania  procesów  partycypacji,  czyli  udziału  i

zaangażowania  mieszkańców w zakresie  przeprowadzania  konsultacji,  uzyskiwania  informacji  na  temat

potrzeb mieszkańców cyt. „bo najważniejsze w tym samorządzie jest zrozumieć, że to nie my wybrańcy,

tylko  właśnie  samorząd  to  my  wszyscy  i  trzeba  umiejętnie  te  potrzeby  wyważyć.  Wielokrotnie  się  tu

spieramy, co trzeba zarobić bo mi ktoś powiedział. Są do tego narzędzia, których się chcemy lepiej nauczyć i

takie działanie będzie w ramach tych procesów partycypacji robić”. Kolejnym działaniem „miękkim” jest

„strategiczne zarządzanie”. Burmistrz wyjaśnił, że wielokrotnie zauważył, że w samorządzie patrzy się na

działania krótkookresowo. Burmistrz zaznaczył, że właśnie dlatego nieraz spiera się z radnymi, ponieważ

obie strony patrzą na dane działanie z innych pułapów. Burmistrz dodał, że samorząd jest zobligowany do

przyjmowania różnych strategicznych dokumentów, które muszą być zarządzane, które należy rozliczać i

które są uwzględniane w różnego rodzaju wnioskach o dofinansowanie. Zdanie to jest również finansowane

z Funduszy Norweskich. 
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Następnie  Burmistrz odniósł  się  do  przetargu  na  opracowanie  dokumentacji  projektowo-technicznej  na

rozbudowę pływalni „Laguna” o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię, część gastronomiczną, część SPA i grotę

solną. Burmistrz poinformował, że na posiedzeniach komisji odbyła się dyskusja, że cyt. „na basenie nic się

nie dzieje, że tam wszystko stanęło”. Burmistrz przypomniał, że w obiekcie od 2016 r. nie działała niecka

rehabilitacyjna  na  skutek  tego,  że  była  źle  nadzorowana  i  przeciekała.  Burmistrz  zaznaczył,  że  na  tą

inwestycję,  która  zamknęła  się  kwotą  prawie  3  mln  zł  został  wydany  dodatkowy 1  mln  zł.  Burmistrz

poinformował, że obecnie niecka już funkcjonuje, cyt. „dzieje się to, że nie już kradniemy prądu, bo tak było

w dawnych czasach, bo przyłącze było pozalicznikowe”, wykonano również nową wentylację. Burmistrz

dodał, że z obiektu korzystają dzieci ze szkół: z SP nr 1 tygodniowo 150 dzieci, 280 z SP nr 2 i ponad 100 z

SP nr 3. Na pływalni działają szkółki pływackie, których działanie zabezpiecza p. Dyrektor. Burmistrz dodał,

że obecnie p. Dyrektor rozważa dedykowanie im odrębnych torów i cennik w tym zakresie się nie zmienił.

Burmistrz poinformował, że zadanie dot. opracowania ww. dokumentacji zostanie zrealizowane do końca br.

Burmistrz dodał, że nie zamierza tworzyć w tym opracowaniu zjeżdżalni zewnętrznych z uwagi na zbyt mało

miejsca,  duże  koszty,  wychładzanie  wody.  Burmistrz  zaznaczył,  że  generalnie  chodzi  o  poprawienie

funkcjonalności obiektu przede wszystkim pod kątem potrzeb najmłodszych, aby wzbogacić i poszerzyć dla

nich ofertę m.in. o brodzik dla dzieci oraz o część gastronomiczna (bufety poprzez ich wynajem). Ponadto

zaplanowano poprawienie warunków świadczenia usług fitness w budynku. Burmistrz zaznaczył, że chodzi

o kompleksową ofertę pływalni w celu poprawienia finansów obiektu, który nigdy nie zarabiał na siebie i

nigdzie chyba nie zarabia, ponieważ  nie wszystko musi zarabiać, jednak należy szukać rozwiązań, które

będą minimalizowały straty. 

Burmistrz podniósł  temat  budowy  boiska  piłkarskiego,  którego  potrzebę  radny  Stanisław  Wełniak

zanegował lub skrytykował. Burmistrz poinformował, że budowa tego obiektu jest bardzo oczekiwana przez

środowisko  sportowców,  chodzi  o  większy  dostęp  do  obiektów.  Burmistrz  zaznaczył,  że  miejsce  tej

inwestycji zostało dobrze wybrane. Burmistrz dodał, że należało zakończyć dyskusję dot. boiska przy al.

Mickiewicza,  czy przebudowywać ten obiekt  cyt.  „bo wiemy, że jest  schrzanione poprzez to,  że jest  za

małe”, nie pozwala na organizację różnych wydarzeń z uwagi na nie spełnianie standardów, pewnych norm.

Burmistrz poinformował, że obecnie przedmiotowe boisko jest projektowane i dodał, że w tym roku ma

rozpocząć się jego budowa, w budżecie przewidziano ponad 1 mln zł na realizację tego zadania. Burmistrz

nadmienił,  że  jest  zaniepokojony,  że  tak  późno  otrzymał  tegoroczny  budżet  do  realizacji.  Burmistrz

poinformował,  że  nawierzchnia  boiska  będzie  sztuczna,  tak  aby  nie  było  limitu  korzystania  z  trawy

naturalnej.  Obiekt  będzie oświetlony,  aby wydłużyć czas możliwość korzystania z niego.  Boisko będzie

zlokalizowane  w kompleksie  z  miejskim stadionem przy  ul.  Wioślarskiej  z  możliwością  wykorzystania

części obiektów wspólnych. Burmistrz stwierdził, że nie ma chyba nikogo ze środowiska sportowego, kto

byłby przeciwny realizacji tej inwestycji. Burmistrz dodał, że powstanie tego obiektu wpłynie również na

wykorzystanie w większym zakresie stadionu miejskiego na potrzeby rozwoju dyscypliny „race running”

(„frame running”) prowadzonej przez Fundację „Złotowianka”. 
12

 



Protokół Nr XLV.2022 z XLV.2022 sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 maja 2022 r. 

Burmistrz poinformował,  że  w budżecie znajduje  się realizacja zadania dot.  wykonania stanowiska dla

kamperów i  pola  namiotowego.  Burmistrz  przypomniał,  że  część  radnych  nie  akceptuje  realizacji  tego

zadania. Burmistrz poinformował, że zostanie wykonane pole kempingowe standaryzowane w zależności od

przyznanych  „gwiazdek”.  Na  początku  pole  w  Złotowie  będzie  posiadać  pierwszy  wariant.  Burmistrz

zaznaczył, że część radnych negatywnie oceniało realizację tego zadania z uwagi na podnoszenie argumentu

o już istniejącym tego rodzaju polu w mieście. Burmistrza zadał pytanie, czy ktoś wie, gdzie znajduje się

miejsce dla kamperów? Burmistrz poinformował, że miejsce to zostało wykonane za czasów poprzedniego

Burmistrza  Miasta  Złotowa,  które  nie  ma  punktu  zrzutu  nieczystości  i  z  którego  na  dzisiaj  korzysta

statystycznie ewentualnie jeden kamper w ciągu roku. Burmistrz stwierdził, że to miejsce się nie przyjęło,

ponieważ współcześnie tego rodzaju obiekty buduje się w inaczej. Burmistrz dodał, że jeżeli mamy budować

markę „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”, to Fundusze Norweskie są narzędziem/działaniem, dzięki któremu

można tą markę stworzyć m.in. w zakresie wykonania pola dla kamperów z całym zapleczem w otoczeniu

boiska.  

Burmistrz poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na bieżące utrzymanie dróg. Burmistrz dodał, że

zlecenie  na  ww.  zadanie  zostało  już  podpisane.  W pierwszej  kolejności  będą  uzupełniane  nawierzchnie

następujących ulic: Grudzińskich, al. Piasta, Garncarska. Następnie do dnia 31 maja br. został ogłoszony

przetarg na malowanie poziome. Burmistrz wyraził nadzieje na rozstrzygnięcie ww. przetargu i rozpoczęcie

prac w zakresie poprawienia oznakowania poziomego ulic zaraz po dniu 31 maja br. 

Burmistrz podjął  temat  dot.  terenów  inwestycyjnych.  Burmistrz  zwrócił  się  do  radnych  o  pomoc  w

rozwiązaniu poniższego problemu. Burmistrz poinformował, że w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w

końcu  zajęliśmy  się  terenami  inwestycyjnymi.  Burmistrz  dodał,  ze  te  36  ha  należy  zaprojektować

wielobranżowo.  Burmistrz  poinformował,  że  istnieje  plan,  aby  przygotować  na  tym  terenie  drogi

wewnętrzne,  oświetlenie,  rozprowadzić  energię  elektryczną.  Burmistrz  zaznaczył,  że  nie  udały  się

kilkukrotne próby znalezienia projektanta, który wykonałby to zadanie dla Urzędu Miejskiego. Burmistrz

przypomniał, że w ramach Funduszy Norweskich jest ponad 3 mln zł na wykonanie tego zadania. Burmistrz

zwrócił się do radnych o upowszechnienie informacji na temat kolejnego przetargu, który zostanie ogłoszony

na realizację tego zadania. 

Burmistrz poinformował, że jak zostanie ustabilizowana sytuacja z zatrudnieniem w kadrach i księgowości

w Urzędzie Miejskim, to wówczas następnym działaniem będzie ich doskonalenia i szkolenie. Burmistrz

poinformował, że musi zostać ogłoszony po raz drugi postępowanie przetargowe na wykonanie remontu

siedziby  Wsparcia  Aktywności  i  Przedsiębiorczości  w  pomieszczeniach  przyległych  do  wieży

wodociągowej. Burmistrz dodał, że jest gotowy projekt i obecnie poszukiwany jest wykonawca tego zadania

tj. wyremontowania tych pomieszczeń, przygotowania biur dla ulokowania tam biura karier (wsparcie dzieci

i młodzieży w kształceniu zawodowym) i wsparcia dla organizacji pozarządowych.
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Burmistrz poinformował, że w dziale gospodarki nieruchomościami nastąpiła jedna sprzedaż na poszerzenie

warunków. Burmistrz dodał, że zostało złożona jedna oferta, w wyniku której do budżetu wpłynęła kwota

41.410 zł. 

Burmistrz poinformował,  że  ważnym  tematem  w  zakresie  gospodarki  przestrzennej  jest  opracowanie

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Burmistrz dodał, że wysłał do

radnych informację o pierwszym spotkaniu z autorem ww. opracowania. Burmistrz poinformował, że jutro

odbędzie  się  posiedzenie  Komisji  Urbanistycznej,  na  którym będzie  mowa  o  nowym planie.  Burmistrz

zaznaczył, ze obecnie jest czas na dyskusję na temat zmiany przeznaczenia obszarów miasta np. w zakresie

lokalizacji wielorodzinnej zabudowy, rodzaju przemysłu, usług, ustalenia kwestii komunikacyjnych. Studium

jest podstawą opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz

zwrócił  uwagę,  że  niejednokrotnie  na  sesji  były  spory  dot.  zapisów  „starego”  Studium   związku  z

uchwalanymi nowymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz zaznaczył, aby

radni  nie  ignorowali  tych  zaproszeń  i  uczestniczyli  w  tych  dyskusjach,  tak  aby  na  sesji  przyjmować

uzgodniony i zaakceptowany dokument. Burmistrz poinformował, że w okresie sprawozdawczym wydał na

rzecz spółki Engie, w której miasto posiada 15% udziałów, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego

na budowę ciepłociągu przy ul. Moniuszki. 

Burmistrz poinformował, że wziął udział w Warszawie w konferencji na rzecz zrównoważonego rozwoju,

gdzie  odebrał  w  „naszym  wspólnym  mieszkańców  imieniu”  nagrodę  z  4.  miejscem  w  rankingu

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, w którym analizie na podstawie twardych danych GUS

poddawana jest każda z 2,5 tys. gmin w Polsce. Burmistrz nadmienił, że miasto Złotów ponownie znalazło

się w pierwszej dziesiątce cyt. „to jest odpowiedź na to, co robimy z naszym miastem w temacie rozwoju.

Czy  w  Złotowie  jest  źle?  To  jest  wiarygodna  odpowiedź  a  nie  populistyczna  opowieść”.  Burmistrz

zaznaczył, że w zakresie ww. rankingu należy zwrócić uwagę na pozytywne i negatywne dane dot. Złotowa.

Burmistrz  poinformował,  że  imponujący  jest  wzrost  liczby mieszkańców korzystających  z  oczyszczalni

ścieków. Burmistrz dodał, że Urząd posiada wiedzę odnośnie miejsc, do których jeszcze nie doprowadzono

sieci i w których funkcjonują szamba, tych punktów nie jest dużo a miasto monitoruje ich wywóz corocznie.

Burmistrz poinformował,  że nastąpił  wzrost liczby osób korzystających z wodociągów. Niepokojący jest

czynnik dot. salda migracji, które w tym roku jest ujemne (w zeszłym roku saldo migracji było dodatnie).

Według danych REGON na 1000 mieszkańców liczba podmiotów gospodarczych wynosi 111, jest to postęp

w porównaniu do poprzedniego roku i ostatnich 10 lat. Liczba osób bezrobotnych również spada i właściwie

bezrobocia w Złotowie nie ma. Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców w poprzednim badanym

okresie wynosiła 741, natomiast w obecnie badanym okresie wynosi 760. Burmistrz poinformował, że takiej

odpowiedzi  udzielił  na jedną z interpelacji,  z  którą radni  mogą się zapoznać na BIP,  gdzie znajdują się

również  dodatkowe  wykresy  dot.  tej  kwestii.  Burmistrz  poinformował  o  funkcjonowaniu  „opiekuna

inwestora”, podjęto szereg rozmów z firmami, których wykaz Burmistrz przedstawił w ww. odpowiedzi.

Urząd przygotował pakiety dla inwestorów z informacjami dot. miasta. Burmistrz poinformował, że obecnie
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działania Urzędu skupiają się na 3 terenach: przy ul. Powstańców (36 ha), naprzeciwko Pałacu Działyńskich

oraz tzw. „placu cyrkowym”. Burmistrz dodał, że w przypadku placu cyrkowego nastąpił postęp, ponieważ

trwa obecnie proces wydzielenia ul. Sosnowej, która dotychczas nie posiadała statusu drogi i tym samym nie

mogła  być  remontowana,  której  nawierzchnia  była  wykonana  z  płyt.  Burmistrz  poinformował,  że  w

przedmiotowym rankingu Złotów w 2010 r. było na 55. miejscu, a obecnie na miejscu 4. i  tym samym

Burmistrz  stwierdził,  że  przedsiębiorczość  Złotowa  dzięki  wielu  różnych  czynnikom  ma  się  dobrze.

Burmistrz poinformował, że są dostrzegane dobre praktyki miasta w zakresie zazieleniania miast stąd cyt.

„jestem tak zbulwersowany”, że przypisuje mu się złośliwość w działaniu odnośnie dewastacji drzewostanu.

Burmistrz  dodał,  że  w  celu  upowszechniania  nowych  nasadzeń  został  stworzony  autorski  program pn.

„Miejska  Fabryka  Czystego  Powietrza”.  Burmistrz  nadmienił,  że  ww.  działania  zostały  docenione  i

pozytywnie odebrane podczas zorganizowanej  przez Burmistrza Trzcianki  konferencji  pn.  „Zazielenianie

miast”. Burmistrz poinformował, że projekt pn. „Zielony Punkt Kontrolny” w Złotowie (orientering) stał się

areną Mistrzostw Polski Leśników w Biegu na Orientację, co świadczy o dobrym kierunku rozwoju atrakcji

turystycznych w mieście. Burmistrz poinformował o spotkaniu Zarządu ZGK, na którym postanowiono o

ponowne zaapelowanie do radnych Rady Miejskiej o przedstawienie stanowiska względem propozycji dot.

przetargu na system gospodarki odpadami na rok 2023. Burmistrz nadmienił, iż przygotował i przedstawił

radnym wstępną propozycję ww. stanowiska. Burmistrz wyraził nadzieję, że na dzisiejszej sesji radni wyrażą

swą  wolę  w  formie  ww.  stanowiska  m.in.  w  zakresie  propozycji  wydzielenia  miasta  Złotowa  jako

oddzielnego  sektora.  Następnie  Burmistrz  poinformował  o  działaniach  podjętych  przez  stowarzyszenie

zrzeszające samorządy,  organizacje  i  przedsiębiorców,  Stowarzyszenie  „Wielkopolskie  Zdroje”   Lokalna

Organizacja  Turystyczna.  Stowarzyszenie  posiada  już  swoje  władze  i  w  ostatnim  tygodniu  zostało

zarejestrowane.  Następnym  działaniem  będzie  zwołanie  pierwszego  zgromadzenia,  przyjęcie  nowych

członków oraz ustalenie składek. Wstępna propozycja obejmuje standardowe rozwiązanie funkcjonujące w

podobnych organizacjach tzn. 1 zł od mieszkańca. Burmistrz dodał, że będzie przedstawiał radnym kolejne

działania ww. stowarzyszenia.

 

Burmistrz poinformował  o  podjętych  działaniach  odnośnie  budowy  marki  miasta  w  ramach  Funduszy

Norweskich w zakresie budowy tężni. Podpisana została umowa na przygotowanie tej instalacji, która ma

mieć 25 m długości w kształcie litery „L” o 5-6 m wysokości. Burmistrz dodał, że instalacja miała zostać

ulokowana  na  terenie  Półwyspu Rybackiego jednak konserwator  nie  zgodził  się  na  takie  rozwiązanie  z

uwagi, iż jest to obszar ścisłej ochrony konserwatorskiej ze względu na ochronę i zachowanie zabytków

archeologicznych  w  miejscu  tzn.  w  pierwotnym  kształcie.  W  związku  z  powyższym,  Burmistrz

zaproponował inne lokalizacje m.in. promenadę nad jeziorem Miejskim na wysokości Parku „Pamięci” oraz

park  przy  jeziorze  Baba.  Lokalizacje  te  zostały  zaproponowane  konserwatorowi.  Burmistrz  zwrócił  się

ponownie z prośbą do Przewodniczącego o udzielenie głosu mieszkańcom.            

Radny  Krzysztof  Koronkiewicz Radny  odniósł  się  do  wypowiedzi  Burmistrza  w  sprawie  kar  dla

spółdzielni  za  przycięcie  drzew w związku  z  naruszeniem przepisami  ustaw.  Radny  stwierdził,  że  cyt.
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„bardzo mi się podoba ta walka o te Pańskie drzewa, rozumiem Pana, Pan jest leśniczym z zawodu, więc ten

głos był podniesiony, waleczny”. Radny zwrócił się do radnego Stanisława Wełniaka i stwierdził, że Prezes

Zarządu SM „Piast”  popełni  błąd,  ponieważ  zdaniem radnego,  należało  „obciąć” te  drzewa całkowicie,

ponieważ kilka dni później okazało się,  że zostało wyciętych pięć dębów i „tutaj jest sprawa spokojna”.

Radny dodał, że drzewa zostały przycięte i obecnie odrastają i przytoczył podobną sytuacją z nadmiernie

przycinanymi drzewami przy ul. Staszica i zaznaczył, że w tym przypadku nie ma kar nakładanych. Radny

nadmienił,  że SM „Piast” otrzymała karę, ponieważ podcięła zamiast ściąć drzewa. Radny stwierdził,  że

należy przekazać, że najlepszym rozwiązaniem będzie wycinka a nie podcinanie, wówczas obowiązuje inny

przelicznik i być może nie płaci się kary w ogóle. 

Radny  poruszył  sprawę  „zrzucania  winy”  na  radnych  za  tak  późne  uchwalenie  budżetu.  Radny

poinformował, że prosił Burmistrza na posiedzeniu komisji, aby nie zrzucał za powyższe winy na radnych.

Radny zaznaczył, że budżet został tak późno uchwalony, ponieważ chodziło o 12 mln zł ze środków budżetu

miasta, czyli pieniędzy miejskich cyt. „których lekko Pan wydaje”. Radny dodał, że sytuacja związana z

uchwalaniem  budżetu  trwała  kilka  miesięcy,  od  sierpnia  2021  r.  kiedy  Burmistrz  przesłał  wniosek  do

Warszawy  bez  rozmów z  radnymi  i  bez  poinformowania  radnych  o  konieczności  dofinansowania  tego

projektu  ze  środków  własnych   ze  względu  na  zmianę  warunków  dofinansowania  przez  organizatora

konkursu. Radny stwierdził, że cyt. „kłamał Pan wtedy przez pół roku, kłamał Pan dosłownie, oszukiwał Pan

radnych i mieszkańców twierdząc, że nie dostaniemy Funduszy Norweskich jak nie dołożymy naszych 12

mln zł”. Następnie w grudniu 2021 r. dołożono 2 mln zł i okazało się, że Fundusze Norweskie nadal istnieją.

Radny zaznaczył, że przez działania Burmistrza, przez brak rozmów z radnymi, brak informacji cyt. „tylko

klepanie na swojego i kłamanie” spowodowało, że tak późno został rozwiązany problem budżetowy.      

Kolejną sprawą poruszoną przez  radnego  była dostępność do obiektów. Zdaniem radnego, dostępność do

obiektów jest bardzo dobra, ponieważ korty w ogóle nie są zajęte, są cały czas wolne. Radny stwierdził, że

do tego doprowadziliście z p. Drobczyńskim, że z kortów ostatnio można było korzystać przez tydzień za

darmo. Radny poinformował, że tenisiści zorganizowali sobie kort w Krajence. Radny dodał, że gdzie p.

Drobczyński  „kazał”  użytkownikom,  którzy  korzystali  z  kortów  i  płacili  30  zł  za  grę  udeptywać  ich

nawierzchnię.  Radny  poinformował,  że  jeżeli  Burmistrz  nie  zaprowadzi  porządku  na  basenie  to  będzie

„tragedia”.  Radny  dodał,  że  po  podwyżce  cen  biletów  już  jest  zauważalny  spadek  liczby  klientów

korzystających z tego obiektu, co radny osobiście zauważył. Radny nadmienił, że do tematu basenu jeszcze

powróci. Radny poinformował, że nie wszystkich obecnie stać na wydanie 15 zł za „wejściówkę” na basen

np. rodzinę 4-osobową. W związku z powyższym, radny poddał w wątpliwość kwestię otwartości obiektów. 

Radny odniósł się do budowy pola dla kamperów i zgodził się z Burmistrzem w 100% co do realizacji tego

zadania, ponieważ Burmistrz zlikwidował „Dom Polski” i przyczynia się do likwidacji CWK „Zacisze” cyt.

„jeżeli ktoś przyjedzie do nas, to będzie ich tylko czekał kamper”. 
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Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że Burmistrz w zakresie swojej wypowiedzi zastosował starą metodę

„znudzić towarzystwo”. Radny dodał, że Burmistrz nie zakwestionował tego, że radny kłamie w sprawie

sporu pomiędzy SM „Piast” z ZGK, którego cyt. „był Pan głównym zwolennikiem i prowodyrem”. Radny

zadał pytanie, czy powyższe jest prawdą, ponieważ zgodnie z wypowiedzią Burmistrza wszystko, co radny

powiedział jest kłamstwem? 

Burmistrz  poinformował, że powyższa sprawa dot. nieprzestrzegania zasad selektywnej zbiórki odpadów,

która dot. wszystkich osób i podmiotów. Burmistrz zaznaczył, że nie jest to karą ale dodatkową opłatą za nie

wypełnianie swojego obowiązku i dot. okresu, kiedy odpowiedzialność za to ponosił zarządca. Burmistrz

nadmienił, że jest to normalna sytuacja, która dot. każdego. Burmistrz stwierdził, że cyt. „nikt tu nie jest

prowodyrem, tylko może Pan nie rozumie o czym ja tu mówię, ale ja mówię, że my działamy zgodnie z

prawem, czasy się zmieniły p. Stanisławie”. Burmistrz dodał, że Przewodniczący Zarządu ZGK, który został

zaproszony  na  sesję  przypomni  tą  sprawę.  Burmistrz  stwierdził,  że  to  jest  właśnie  manipulowanie

informacjami cyt. „które robi Pan skutecznie”. Burmistrz dodał, że przedstawił konkrety i zwrócił się do

radnego o „wyciągnięcie z tego lekcji”. 

Następnie  Burmistrz odniósł się do sprawy wycinki drzew i poinformował, że w innym miejscu zostały

usunięte drzewa i w tej sprawie prowadzone jest postępowanie. Burmistrz podkreślił, że w obu przypadkach

nie ma żadnej różnicy. Podstawą prowadzonego postępowania jest ustawa o ochronie przyrody. W przypadku

spółdzielni  drzewa zostały zniszczone poprzez ich przycięcie ponad plan o 30% a w drugim przypadku

drzewa zostały w ogóle usunięte. Burmistrz poinformował, że Prezes Zarządu SM „Piast” był powiadamiany

pisemnie o czynnościach tego postępowania i nie wziął w nich udziału.  

Radny  Krzysztof  Koronkiewicz przerwał  wypowiedź  Burmistrza  informując,  że  Prezes  Zarządu  SM

”Piast” był zaskoczony obciętymi drzewami i zarzucił Burmistrzowi manipulację i kłamstwo oraz odniósł się

do artykułów w tej sprawie.   

Burmistrz stwierdził, że jeżeli te artykuły były by pisane przy użyciu materiałów i wiedzy pochodzącej z

Urzędu, to radny mógłby wyciągnąć z tego pełną informację. Burmistrz nadmienił, że jeżeli radny chciałby

dotrzeć do źródła informacji to powinien zwrócić się do Urzędu. Burmistrz zwrócił się do radnego, aby nie

polegał  na  informacjach  lokalnej  prasy,  która  cyt.  „ma  tutaj  jakiś  priorytet  w informowaniu  budzącym

sensację i manipulującym. Wiele razy na to zwracamy uwagę występując o sprostowania i to się zaczyna już

naprawdę  na  dużą  skalę.  Jest,  i  dobrze  Pan  wie,  w  tej  chwili  taka  właśnie  wola,  aby  powodować  i

spowodować w mieście poczucie jakiegoś niepokoju. To jest nieprawda. Chcecie wiedzieć, co się dzieje w

sprawie to pytajcie u źródła”. Burmistrz ponownie zaznaczył, że sprawa wyciętych dębów jest w trakcie

wyjaśniania i odbywa się na bazie tej samej ustawy i będą takie same konsekwencje, jeśli do nich dojdzie.

Burmistrz dodał, że strona bierze czynny udział w wyjaśnianiu tej sprawy, a w przypadku spółdzielni tego

udziału w ogóle nie było, co nas zaskoczyło. 
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Burmistrz odniósł się do projektu norweskiego i kwestii 12 mln zł środków własnych. Burmistrz zaznaczył,

że  kto  uczestniczył  w  tej  debacie  „widział”  o  tej  sprawie.  Burmistrz  poinformował,  że  projekt  został

doceniony za jego kompleksowość. Ograniczenie środków ze strony darczyńców spowodowało, że zadania

należało sfinansować środkami własnymi i trudno było później modyfikować zakres tego projektu. 

Zastępca  Burmistrza stwierdziła,  że  p.  radny  Krzysztof  Koronkiewicz  po  raz  kolejny  cyt.  „w sposób

zupełnie nieuprawniony zarzuca nam kłamstwo, p. radny jeszcze raz”. Zastępca Burmistrza poinformowała,

że w sierpniu 2021 r. miasto Złotów, jako jedna z pierwszych gmin, złożyła zmodyfikowany wniosek do

Funduszy Norweskich na podstawie wytycznych z ministerstwa, w których wyraźnie powiedziano, że nie

należy  ograniczać  zakresu  projektu.  Zastępca  Burmistrza  zaznaczył,  że  ww.  pisma  z  wytycznymi  były

przedstawiane radnym. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że radni przez całą końcówkę 2021 r. blokowali

wprowadzenie  zmian  w  budżecie.  Zastępca  Burmistrza  poinformowała,  że  jest  w  posiadaniu  wniosku

Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Gospodarki Miejskiej, w którym komisja wnosi o wykreślenie z

budżetu  wszystkich  spraw  związanymi  z  Funduszami  Norweskimi  i  ze  zmianami  w  WPF.  Zastępca

Burmistrza dodała, że w tym momencie trwały rozmowy z ministerstwem i ze ZMP w zakresie podjęcia

działań  przez  miasto  w zakresie  projektu.  Ostatecznie  ministerstwo,  w sytuacji  kiedy prawie  wszystkie

gminy podpisały umowy i kiedy było wiadomo, że miasto straciło mnóstwo cennego czasu na rozpoczęcie

tego projektu przychyliło się do kolejnej jego modyfikacji, aby „wyrzucić” z projektu najbardziej ważące

inwestycje. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że jeżeli radny Krzysztof Koronkiewicz za swój sukces i za

swój osiągnięcie uważa, że z budżetu Funduszy Norweskich zostały usunięte pływalnia, czyszczenie jeziora,

1,5 mln zł z budowy ścieżek rowerowych, panele na przedszkolu nr 3, przedszkole i biblioteka to „Pana

problem”. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że przedszkole udało się uratować poprzez uzyskanie dotacji z

programu „Polski Ład” i inwestycja ta będzie realizowana. 

Burmistrz  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego  Krzysztofa  Koronkiewicza  dot.  dostępności  obiektów.

Burmistrz  stwierdził,  że  radny zna  termin  „dostępność” tylko  w jednym znaczeniu  cyt.  „czy sklep jest

zamknięty a jest niedostępny, bo ktoś zamknął”. Burmistrz zaznaczył, że chodzi o działanie dedykowane

osobom z niepełnosprawnościami nie tylko w zakresie infrastruktury ale również w zakresie audytów kadr

pracujących z osobami z niepełnosprawnościami np. w szkole z dziećmi mającymi problemy ze słuchem czy

wzrokiem. Burmistrz podkreślił, że chodzi o dostępność w bardzo szerokim ujęciu a nie o dostępności do

kortu. Burmistrz poprosił radnego o niespłycanie tego zagadnienia. 

Radny Krzysztof  Koronkiewicz odniósł  się  do  wypowiedzi  Zastępcy Burmistrza  w sprawie  Funduszy

Norweskich. Radny poinformował, że kierownictwo Urzędu wiedziało od lipca 2021 r. o tych 12 mln zł a

radni dowiedzieli się o tym w listopadzie – grudniu 2021 r. Radny stwierdził, że jeżeli Zastępca Burmistrza

twierdzi, że 9 radnych wraz z jednym „wstrzymującym się” od głosu „rozwalili” inwestycje dot. basenu,

przedszkola itd. to należy zaznaczyć, że te zadania miały zostać zrealizowane z tej kwoty 12 mln zł ze
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środków z budżetu miasta a nie ze środków norweskich. Radny dodał, że 12 mln zł,  które miały zostać

dołożone  miały  zostać  przeznaczone  cyt.  „na  jakieś  tam  inwestycje,  też  nie  było  wiadomo”.  Radny

poinformował,  że  jak  radni  zadawali  pytania  na  każdej  sesji  o  wykaz  inwestycji,  które  mają  być

zrealizowane ze środków w ramach Funduszy Norweskich a które ze środków własnych, to kierownictwo

Urzędu nie potrafiło tego w ogóle wyjaśnić stwierdzając m.in. cyt. „nie da się rozgraniczyć”. Radny dodał,

że chodziło również o działania miękkie tj. różnego rodzaju szkolenia itp., na które miało zostać wydanych

wiele środków. Radny stwierdził, że może tu zagwarantować, że mieszkańcy miasta z tych Funduszy cyt. „to

nic nie zobaczą, bo większość będzie przeżarte na zadania miękkie”. 

Radny Henryk Golla poinformował, że w lipcu i w sierpniu 2021 r. była zapowiedź pilnego spotkania z

radnymi w sprawie Funduszy Norweskich. Radny zaznaczył, że do takiego spotkania nie doszło do końca

sierpnia 2021 r. ani w pierwszych dniach września 2021 r. Tymczasem okazało się, że w sierpniu 2021 r. bez

spotkania z Radą poprawiony wniosek został wysłany do ministerstwa. Radny dodał, że to nie Norwegowie

zmienili  zasady gry tj.  obniżenie kwoty dofinansowania,  tylko Polacy.  W związku z powyższym, radny

pogratulował osobom zaangażowanym w opracowanie wniosku do Funduszy Norweskich i nadmienił, że

uzyskano  by  34  mln  zł.  Zmiana  regulaminu  to  było  „zabójstwo”  dla  gminy.  W  wyniku  tej  zmiany

rozszerzono listę beneficjentów z 15 do 25 gmin. Radny zwrócił się do Burmistrza o to, że należy wprost

stwierdzić, że „popełniliśmy błąd” nie rozmawiając z Radą na samym początku. Radny wyraził pewność, że

w takim przypadku nie  doszłoby do  tej  sytuacji  i  można  byłoby rozpocząć  realizację  zadań w ramach

Funduszy  Norweskich  wcześniej.  Radny  wyraził  nadzieję,  aby  te  zadania  w  ramach  zmodyfikowanego

wniosku zostały  zrealizowane  w terminie.  Radny stwierdził,  że  gdyby 2-3  radnych nie  zagłosowało  za

przyjęciem budżetu i WPF tylko dlatego, aby nie przedłużać dalej zaistniałej sytuacji, to cyt. „pewnie byśmy

się targali do dzisiaj, nie ma w tym winy Rady, trzeba ją przyjąć też w dużej mierze na siebie”. 

Radny Krzysztof Żelichowski zwrócił się do Zastępcy Burmistrza, że nie mówi całej prawdy, cyt. „mówi

Pani  prawdę  wygodną  dla  siebie”.  Radny poinformował,  że  w swojej  wypowiedzi  Zastępca  Burmistrza

stwierdziła, że inne gminy już dawno podpisały umowy z ministerstwem. 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że większość gmin – beneficjentów miała podpisane umowy już do

grudnia 2021 r.  na kwoty, na które postanowiły swój projekt zmodyfikować. 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że te gminy mogły zmodyfikować swoje projekty a Złotów nie

mógł  zmodyfikować  swojego  projektu.  Radny  dodał,  że  kierownictwo  Urzędu  chciało  zrealizować  ten

projekt kompleksowo jeszcze w styczniu br.  

W odpowiedzi Zastępca Burmistrza potwierdziła powyższe.   
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Radny Krzysztof Żelichowski zaznaczył, że radni cały czas byli utwierdzani fakcie, że w tym projekcie nie

można  nic  ruszyć.  Radny  dodał,  że  radni  widzieli,  że  inne  gminy  zmodyfikowały  projekty  do  swoich

możliwości,  natomiast  projekt  Złotowa  był  w  maksymalnym  zakresie  zgodnie  z  planami  kierownictwa

Urzędu. Radny wyjaśnił, że chodzi mu o powyższe. Radny stwierdził, że nie widzi w tej sprawie winy Rady

i uważa, że Rada dobrze postąpiła blokując te inwestycje, które miały zostać zrealizowane z tych 12 mln zł.

Radny dodał, że Rada dołożyła środki do Funduszy Norweskich zgodnie z porozumieniem z Burmistrzem i

te inwestycje są realizowane. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że na spotkaniu w grudniu 2021 r. radnych z Burmistrzem

dot. projektu budżetu, WPF i Funduszy Norweskich, rozmowy przebiegały w bardzo dobrej atmosferze, po

ok. 20-30 minutach zostało osiągnięte wstępne porozumienie. Radny przytroczył wypowiedź Burmistrza z

ww.  spotkania  cyt.  „że  będzie  to  w  WPF  wszystko  powpisywane  ale  żebyśmy  usiedli  jeszcze  raz  i

skonsultowali, w których latach jakie inwestycje będziemy robić”. Radny dodał, że po 30 minutach na ww.

spotkanie przyszły Zastępca Burmistrza oraz p. Skarbnik i po poinformowaniu o efektach dotychczasowych

rozmów cyt.  „obrócony  front  o  180º,  Pan  cicho  siedział,  nic  nie  odpowiedział,  Panie  rządziły  i  Panie

zadecydowały i ta rozmowa przeminęła w ciągu 4 godzin ze skutkiem takim, że zamiast w styczniu budżet

uchwalić, uchwaliliśmy w marcu”. Radny odwołał się do pamięci innych radnych uczestniczących w tym

spotkaniu.     

Burmistrz odniósł  się  do  spotkania  poruszonego  w  wypowiedzi  radnego  Krzysztofa  Koronkiewicza,

podczas  którego  analizowane  były  oczekiwania  radnych  m.in.  daszek  nad  domem  przedpogrzebowym,

lampa, przesunięcie. Burmistrz zaznaczył, że podczas tego spotkania zadał radnym pytanie, czy posiadają

wyceny  zgłaszanych  przez  siebie  zadań?  Burmistrz  dodał,  że  pojawiły  się  „jakieś  wyceny”  i  został

poproszony pracownik ds. inwestycji, aby nadał tym propozycjom realny kształt. Następnie radni zgłosili

propozycję ujęcia amfiteatru w WPF i radni nie przedstawili wyceny tego zadania. Burmistrz poinformował,

że uwaga p. Skarbnik dot. braku wyceny a w WPF nie planuje się fikcyjnych wydatków, co jest niemożliwe i

niezgodne  z  przepisami,  aby  móc  wprowadzić  zadanie  bez  podania  jego  wyceny.  Wówczas  padała

propozycja  umówienia  się  aby  w  innej  formie  zrealizować  to  zadanie  w  miarę  możliwości.  Burmistrz

poinformował, że w kolejnym spotkaniu radny Krzysztof Koronkiewicz nie uczestniczył jednak był obecny

przedstawiciel,  Przewodniczący klubu radnych,  do którego należy radny Krzysztof  Koronkiewicz,  który

wyraził zgodę na ustalenia. Burmistrz dodał, że cyt. „wy potem wystawiliście Przewodniczącego” i radni nie

podpisali  tego  porozumienia.  Burmistrz  zaznaczył,  że  w kwestii  porozumienia  i  rozmów w końcowym

etapie, to radny Krzysztof Koronkiewicz cyt. „wystawił wszystkich do wiatru miedzy innymi”. 

Zastępca  Burmistrza zwróciła  uwagę,  że  radny  Krzysztof  Koronkiewicz  ponownie  podniósł  temat

Funduszy Norweskich i podniosła kwestię, dlaczego w ramach tej wypowiedzi cyt. „mam być publicznie

obrażana, że kłamię skoro mam twarde dowody na to, co żeśmy tu zrobili”. Zastępca Burmistrza zadała

pytanie, dlaczego radny Krzysztof Koronkiewicz po raz kolejny wykorzystuje Fundusze Norweskie właśnie
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w takim celu. Zastępca Burmistrza zadała pytanie, czy radnego Krzysztofa Koronkiewicza naprawdę nie stać

na kulturalne zachowanie?          

Radny  Krzysztof  Koronkiewicz stwierdził,  że  w  swojej  wypowiedzi  przedstawił  tylko  przebieg  ww.

spotkania  grudniu  2021  r.  w  sprawie  budżetu,  WPF  i  Funduszy  Norweskich,  w  którym  uczestniczyła

Zastępca Burmistrza.  

Przewodniczący odniósł  się  do  wypowiedzi  Burmistrza  dot.  jego  wywiadu  w  prasie  lokalnej.

Przewodniczący poinformował, że „lubi się uśmiechać” i podtrzymał swoje stwierdzenie z tego artykułu cyt.

„źle  się  dzieje  w  Złotowie”.  Przewodniczący  zgodził  się  z  wypowiedzią  Burmistrza,  że  na  sesji  jest

„fantastyczna” przestrzeń do rozmowy o mieście z samorządowcami, jednak zaznaczył, że Burmistrz musi

uczestniczyć w sesjach,  ponieważ bardzo często zdarzało się w ostatnim czasie, że nie był  obecny albo

wychodził w czasie obrad, co w ocenie Przewodniczącego, nie jest dobrym przejawem chęci współpracy z

Radą Miejską. 

 

Radny Łukasz Piosik odniósł się do sprawy Funduszy Norweskich. Radny stwierdził, że jeszcze przyjdzie

czas  na  podsumowanie  zachowania  części  radnych  w  tej  sprawie  m.in.  w  zakresie  populistycznych

wypowiedzi. Radny podkreślił znaczenie kompleksowości tego projektu oraz pozyskania dofinansowania z

innych źródeł zewnętrznych,  co wpłynęło na kształt  i  całkowitą kwotę tego projektu. Radny zwrócił  się

radnego  Stanisława  Wełniaka  cyt.  „wiem,  no  Pana  ten  uśmiech,  po  prostu  szyderczy  całą  sesję  ale  na

szczęście rejestrujemy”. Radny stwierdził, że oczywiście jest przestrzeń do dyskusji jednak w jego ocenie,

nie  ze wszystkimi  radnymi.  Radny dodał,  że  zainteresowanie części  radnych w sprawie realizacji  przez

Burmistrza zadań w ramach Funduszy Norweskich za pozyskaną kwotę i wydania pozyskanych środków

świadczy o ich stosunku do tego projektu. Radny podkreślił, że nie ma co wracać do tego tematu, ponieważ

sprawa ta jest tylko i wyłącznie wykorzystywana po to, aby radny Krzysztof Koronkiewicz mógł ponownie

obrażać włodarzy. Radny zwrócił uwagę, że mieszkańcy czekają na możliwość zabrania głosu w sprawie

przedstawionej przez radnego Maciej Zająca.    

Przewodniczący odniósł  się do możliwości zabrania głosu przez mieszkańców miasta Złotowa na sesji.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 25 Statutu Gminy Miasto Złotów „Prowadzący obrady może

udzielić głosu osobom spoza Rady po uprzednim zgłoszeniu zamiaru zabrania głosu Prowadzącemu obrady”.

Przewodniczący stwierdził, że radni, którzy prosili o zabranie głosu przez mieszkańców nie dopełnili ww.

obowiązku do końca. Przewodniczący zaznaczył, że na sali sesyjnej są dzieci i Rada powinna dać szansę za

wypowiedź  ich  rodzicom,  mieszkańcom  Złotowa.  Przewodniczący  zaprosił  przedstawiciela  rodziców  i

mieszkańców do zabrania głosu.  

Głos  zabrała  p.  Anna  Oprządek.  P.  Anna  poinformowała,  że  mieszka  przy  ul.  Partyzantów  na  tzw.

„pegeerach”. P. Anna dodała, że uczestniczy w sesji w imieniu swoim i mieszkańców osiedla przy tej ulicy.
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P. Anna poinformowała, że mieszkańcy walczą o plac zabaw już od kilkunastu lat. P. Anna zaznaczyła, że

jedno z jej dzieci wychowywało się cyt. „w piachu, na ulicy”. P. Anna zwróciła się do radnego Stanisława

Wełniaka, czy był na tym placu i zapoznał się z tamtą sytuacją i estetyką tego miejsca. P. Anna stwierdziła,

że  wygląda  tam  „jak  za  komuny”  i   dodała,  że  „czas  się  tam zatrzymał”,  gdy  tymczasem  miasto  się

rozwijało. P. Anna poinformowała, że na osiedlu przy ul. Partyzantów mieszka więcej niż kilkanaście dzieci

w różnym wieku od najmłodszych do 15-latków, którzy również chcą mieć miejsce do spędzania wolnego

czasu.  P.  Anna  zaznaczyła,  że  jest  tam  jedna  piaskownica  na  środku  parkingu,  którą  wykonali  sami

mieszkańcy,  aby  najmłodsze  dzieci  miały  miejsce  do  zabawy.  P.  Anna  zaznaczyła,  że  na  ulicach  jest

niebezpiecznie  i  samochody  jeżdżą  z  dużą  prędkością.  W  ub.  roku  radny  Maciej  Zając  wraz  z  p.

Burmistrzem pomogli mieszkańcom w zamontowaniu ograniczników, co pomogło jednak dzieci nadal bawią

się na ulicy. P. Anna zadeklarowała, że mieszkańcy będą walczyć o ten plac aż do momentu jego powstania.

P. Anna poinformowała, że droga na plac zabaw na Półwyspie Rybackim prowadzi przez ruchliwą ulicę a w

sezonie letnim z Półwyspu Rybackiego korzysta bardzo duża liczba dzieci i urządzenia tam zamontowane

nie wystarczają dla wszystkich, często tworzą się kolejki do poszczególnych urządzeń. P. Anna stwierdziła,

że osiedle przy ul. Partyzantów zasługuje na powstanie tam placu zabaw. 

Radny Stanisław Wełniak w kwestii wyjaśnienia zwrócił się z prośbą o to, aby mu nie imputować, że jest

on przeciwny budowie placu zabaw czy zagospodarowaniu tego terenu. Radny poinformował, że jeżeli jest

taka inicjatywa to powinna ona zostać zrealizowana według standardów i według prawa, które obowiązują

wszystkich  mieszkańców miasta  Złotowa.  Radny  zaznaczył,  że  jest  to  teren  prywatny  i  mieszkania  są

prywatne i mieszkańcy powinni być traktowani tak samo jak mieszkańcy – członkowie SM „Piast” czy SM

„Nowość”, którzy są właścicielami tych nieruchomości. Radny stwierdził, że obecnie nie ma mowy i nie

było to jego intencją, aby kwestionować w ogóle tą inicjatywę, tylko aby wykazać jak społeczeństwo miasta

jest nierówno traktowane. Radny podkreślił, że chodziło mu o to w jego poprzedniej wypowiedzi. Radny

dodał,  że jakiekolwiek zdanie w stosunku do Burmistrza powoduje cyt.  „jakiś amok, jakąś niesamowitą

inicjatywę  ze  strony  całego  Urzędu,  jeszcze  nie  wiadomo  jakich  instytucji”.  Radny  poinformował,  że

podniósł ten temat we wtorek na posiedzeniu komisji w powyższej wersji i dzisiaj na sesji radny Maciej

Zając, który nie był obecny na ww. posiedzeniu, wie o tej sprawie, o czym radny go nie informował, wiec

musiała  go  poinformować Zastępca Burmistrza  lub  Burmistrz  cyt.  „zrób  to,  przyprowadź ludzi,  zacznij

walczyć”. Radny dodał, że takie działanie przypomina mu najgorsze czasy PRL-u, kiedy organizowano na

stadionach imprezy, które popierały ówczesną władzę cyt. „to jest najgorsza metoda jaka może być, ludzie

tak nie wolno postępować”. 

Radny Maciej Zając poinformował, że nie pamięta czasów PRL-u ze względu na swój wiek i nie są mu

znane metody przytoczone przez radnego Stanisława Wełniaka „tak dobrze jak Panu”. Radny podkreślił, że

to mieszkańcy występowali z wnioskiem w sprawie budowy placu zabaw a on tylko ich reprezentuje oraz, że

mieszkańcy mają prawo uczestniczenia w sesji i radny Stanisław Wełniak nie może im tego zabronić. Radny

zwrócił się do radnego Stanisława Wełniaka, aby nie mówił, iż przeszkadza mu obecność mieszkańców i
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zachowywali  się  jak  „za  komuny”.  Radny  dodał,  że  radny  Stanisław  Wełniak  stwierdził,  że  obecność

mieszkańców na sesji to „najgorsza metoda” i jest podobna do manifestacji, które były kiedyś w PRL-u na

stadionach. Radny nadmienił, że nie był o tej sprawie informowany ani przez Burmistrza ani przez Zastępcę

Burmistrza a jego obowiązkiem, jako radnego jest wiedzieć, co się działo na posiedzeniu komisji i radny ten

obowiązek spełnił.  Radny wyjaśnił,  że  jeżeli  dowiedział  się,  że radny Stanisław Wełniak posiada jakieś

uwagi co do przejęcia tego terenu i wybudowania tam placu zabaw dla dzieci to właśnie dlatego na sesji

wystąpiła przedstawicielka mieszkańców tego osiedla, która wyjaśniła jako matka, dlaczego ten plac zabaw

jest tam potrzebny. Radny zwrócił się do radnego Stanisława Wełniaka, byłego Burmistrza Miasta Złotowa, i

przypomniał, że na tym osiedlu nic się nie wydarzyło od kilkudziesięciu lat. Radny dodał, że w ostatnim

czasie mieszkańcy we własnym zakresie uzupełniali ubytki w jezdni cyt. „w czynie społecznym jak za PRL-

u”.    

Radny Stanisław Wojtuń  poinformował, że on wypowiedź radnego Stanisława Wełniaka na posiedzeniu

Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Gospodarki Miejskich w tej sprawie odebrał zupełnie inaczej niż

radny  przedstawia  to  obecnie.  Radny  oznajmił,  że  radny  Stanisław  Wełniak  mówił  wyraźnie,  żeby  p.

Burmistrz nie starał się przejmować tego terenu i nie wykonywał placu zabaw dla mieszkańców, ponieważ

cyt. „nie robi się prywatnie takich rzeczy dla jakiś osób”. Radny zaznaczył, że na posiedzeniu ww. komisji

przedstawił argument, że plac ten będzie ogólnie dostępny. Radny podkreślił, że w niedługim czasie obok

powstanie osiedle domów wielorodzinnych. W ocenie radnego, przedmiotowy teren jest przyszłościowy i

będzie służył nie tylko mieszkańcom tamtego osiedla ale całemu miastu. 

Radny Łukasz Piosik stwierdził, że warto, aby prasa lokalna to podkreśliła, zwłaszcza p. Steffen, który

„lubi tutaj opisywać w różny sposób sesje”, jak radny Stanisław Wełniak, były Burmistrz, określił dzisiejsze

wystąpienie mieszkańców na sesji. Radny dodał, że chciał zwrócić uwagę, jak niesprawiedliwie i nierówno

są traktowani mieszkańcy, czego dowodem jest omawiane osiedle ale i teren przy ul. Półwiejskiej, gdzie

przez 20 lat był problem z zasadzeniem kilku drzew. Radny uznał sposób traktowania mieszkańców przez

radnego Stanisława Wełniaka za oburzający. Radny zaznaczył, że radny Stanisław Wełniak stwierdził, że nie

chciał dzisiaj podejmować tego tematu tzn. że jeżeli radny nie chce na ten temat rozmawiać to pozostali

radni nie będą rozmawiać, natomiast dyskusja odbędzie się tylko wówczas, kiedy radny Stanisław Wełniak

będzie miał  „ochotę” i  wówczas mogą przyjść mieszkańcy cyt.  „Pana zarządzenia,  Pana decyzje.  To co

mieszkańcy chcieliby z tym miastem zrobić Pana kompletnie nie interesuje najprawdopodobniej”. 

Radny Roman Głyżewski stwierdził, że emocje w dyskusji poszły za daleko i złożył wniosek formalny o

zamknięcie dyskusji i przystąpienie do dalszej części porządku obrad.            

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

Złotowa w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 13 maja 2022 r.”  została przyjęta przez Radę. 
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Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych

Radny Krzysztof Koronkieiwcz zgłosił następujące interpelacje i zapytani: 

1) „Proszę o wykaz wszystkich kosztów poniesionych z budżetu miasta związanych z prowadzaniem

spraw sądowych, których stroną była Gmina Miasto Złotów, Burmistrz i jednostki podległe. Proszę o

przygotowanie wykazu wszystkich spraw wraz z poniesionymi kosztami oraz wskazanie jakie koszty

zostały poniesione na rzecz pełnomocników reprezentujących miasto Złotów i Burmistrza. Proszę o

wymienienie,  jacy  pełnomocnicy  reprezentowali  Urząd  Miasta  Złotów,  p.  Burmistrz  i  jednostki

podległe. Proszę o przedstawienie kosztów procesowych zasądzone przez sądy w poszczególnych

sprawach i proszę o informacje na jakim etapie są poszczególne sprawy w sądach, w których stroną

jest Urząd Miasta, Burmistrz lub jednostki podległe. Proszę o wykaz od stycznia 2015 r. do dnia

dzisiejszego”.  

2) „Proszę  o  wykaz  wszystkich  kosztów  związanych  z  cateringiem,  wynajmem  restauracji,

przygotowaniem  posiłków z  tytułu  organizacji  spotkań,  imprez  okolicznościowych,  konferencji,

których  gospodarzem  był  Urząd  Miejski,  Burmistrz.  Zestawienie  powinno  zawierać:  datę

organizowanych spotkań, jego cel, nazwę imprezy, kwotę rozliczenia Proszę o wykaz od stycznia

2015 r. do dnia dzisiejszego”. 

W związku z pomyłką radnego, który wskazał okres przygotowania ww. informacji nie od roku 2015

ale od roku 2005, Burmistrz poinformował, że ww. informacja może zostać przygotowana od roku

2005. Radny wyraził zgodę.  

Radna Mariola Wegner zgłosiła interpelację i zapytanie: 

1)  „W odpowiedzi na moją interpelację z dnia 30 marca w sprawie zagospodarowania i uprządkowania

terenu przy ul. Boh. W-tte a dokładnie chodzi o teren w rejonie cukierni „Bagietka” napisał Pan cyt.

„Przygotuję koncepcję zagospodarowania tego terenu i jeśli pozwolą na to środki budżetowe jesienią

zostaną wykonane nasadzenia”. Panie Burmistrzu, jeżeli chce Pan zrobić nasadzenia dodatkowe we

wrześniu, to bardzo dobrze ale mieszkańców interesują nasadzenia teraz tj. właśnie ten czas, aby

spacerujący czy spędzający czas w kawiarni przy ul. Boh. W-tte, która jest wizytówką miasta, mieli

piękny widok. To nie jest koszt, który rozłoży czy zaburzy budżet miasta. Uważam, że gdyby tę

interpelację  zgłosił  ktoś  inny  niż  Wegnerowa,  nasadzenia  już  by  były  dawno  zrobione.  Panie

Burmistrzu, Pan nie robi na złość Marioli Wegner tylko mieszkańcom tego miasta, którzy też na

Pana głosują. Radna dodała, że w budżecie na ten rok na ten cel jest prawie 1 mln zł, a koszt tej

interpelacji będzie raptem wynosił 4 tys. zł”.

2) „Mieszkańcy Złotowa zgłaszają, że na ul. Królowej Jadwigi przy sklepie spożywczym, właściciel

sklepu pobiera opłatę parkingową i dlatego pytają, czy właściciel ma prawo pobierać taką opłatę a

jeżeli tak, to czy wystąpił i spełnił wymogi, by uzyskać wymagane pozwolenia z tym związane i

stosować taką opłatę. Dołączam do tego również trzy zdjęcia ksero paragonu i sklepu wykonane

przez mieszkańca”.
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Radna Mariola Wegner poinformowała, że na stronie internetowej widziała ogłoszenie MZWiK Sp. z o. o.

w Złotowie dot. konkursu na stanowiska dyrektora. Radna zadała pytanie o przyczynę zamieszczenia ww.

ogłoszenia tzn. czy jest to zapisane w statucie spółki i czy w spółce dokonała się jakaś zmiana i jaki jest cel

powołania dyrektora?        

Radny Henryk Golla zgłosił zapytanie dot. MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, w której miasto jako właściciel

podsiada  100%  udziałów.  Radny  zadał  pytanie,  czy  w  związku  z  odejściem  p.  Jadwigi  Skórcz,  byłej

Skarbnik Gminy Miasto Złotów, która jest również członkiem Rady Nadzorczej ww. spółki, nastąpią jakieś

zmiany w tym organie? 

Radny Henryk Golla odniósł się do organizowania porządku obrad przyszłych sesji.  Zdaniem radnego,

punkty  sesji  związane  z  zaproszonymi  gośćmi  w związku  z  informacjami  będącymi  przedmiotem sesji

powinny się znaleźć zaraz w porządku obrad zaraz po punkcie dot. powołania sekretarza obrad, tak aby nie

wiązać niepotrzebnie zaproszonych osób.   

Radny Stanisław Wełniak nawiązał do odpowiedzi Burmistrza na interpelację radnej Marioli Wegner w

sprawie terenu przy ul. Bh. W-tte, która zdaniem radnego, świadczy tylko o tym że cyt. „jest coś na rzeczy”.

Radny stwierdził, że jeżeli Burmistrz tak się „miga” aby to wykonać to jest „kuriozum”.     

Radny zgłosił następujące interpelacje: 

1) Radny  po  raz  kolejny  wniósł  o  uporządkowanie  terenu  przy  ul.  Wielatowskiej  przy  tzw.

„paczkomacie” oraz terenu przy Przychodni  „Medyk”,  który jest  niszczony przez parkujące tam

samochody, a także uporządkowanie różnych tabliczek informacyjnych i słupków przy nasadzonych

drzewach na terenie całego miasta. Radny stwierdził, że ww. sprawy wydają się drobne ale mają

wpływ na ogląd miasta, na jego wizerunek i estetykę, świadczą o roli jego gospodarza. W ocenie

radnego, z ww. kwestiami jest coraz gorzej. Radny zwrócił się z prośbą do Burmistrza o zajęcie się

tymi sprawami.  Radny podniósł  temat terenu przy „paczkomacie” i  odpowiedzi  na wcześniejszą

interpelację, że jest niemożliwe zmuszenie do uporządkowania tego terenu jego właściciela. Radny

zgodził się, że jest to trudne ale można wykorzystać obowiązujące prawo. Zdaniem radnego, należy

wykorzystać obowiązujący na tym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Radny

wyraził  przypuszczenie,  że  w części  terenu do drogi  jest  to  grunt  miejski.  Radny zaznaczył,  że

jednak nawet jeżeli ten teren należy do sklepu „Dino”, to nikt nie ma prawa bezpośrednio wchodzić

na  drogę.  Radny  poinformował,  że  samochody  z  paczkami  do  przedmiotowego  „paczkomatu”

wjeżdżają bezpośrednio na trawnik, który jest rozjechany i glina z tego terenu jest wywożona aż do

wysokości ronda i ulica jest stale brudna. W ocenie radnego, istnieje możliwość wyegzekwowania

uporządkowania tego terenu. Radny dodał, że sprawa trwa 2 lata. 

2) Radny podniósł  sprawę przycięcia drzew, głównie dębów przy ul.  Jeziornej  i  świerków przy ul.

Wędkarskiej i ul. Żeglarskiej oraz uprzątnięcie gałęzi i świerków po wichurach k. Łakomeckiego.

Radny zwrócił uwagę, że już od 2 miesięcy się tym nikt nie zajmuje. Radny dodał, że mieszkańcy
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we własnym zakresie częściowo uprzątnęli ten teren. Radny zwrócił się z prośbą o uporządkowanie

pobocza przy ul. Wędkarskiej poprzez nawiezienie materiału stabilizującego lub jego utwardzenie,

aby  spełniał  miejsca  postojowe.  Radny  poinformował,  że  istnieje  tam podobna  sytuacja  jak  na

terenie przy sklepie „Dino” tj. samochody, które tam stoją rozwożą glinę i błoto po całym osiedlu.    

3) Radny stwierdził, że w ostatnich latach pogarsza się stan wizualny miasta w zakresie elementów

reklamowych.  Radny  poinformował,  że  miały  powstać  regulacje  ustawowe  w  tym  względzie.

Zdaniem radnego, władze miasta powinny zająć się tą sprawą i wprowadzić w mieście regulacje na

podstawie ww. rozwiązania ustawowego, które ograniczą samowolne i dowolne stawianie różnych

elementów reklamowo-informacyjnych w mieście, których jest coraz więcej i coraz gorszej jakości

jak np. pojemniki na odzież używaną, przy których jest nieporządek. 

4) Radny poinformował, że w swojej wypowiedzi Burmistrz podniósł kwestię uzupełniania ubytków w

jezdniach. Radny zwrócił się z prośbą o zajęcie się tym tematem. Radny zaznaczył, że istnieją takie

ubytki,  które  samochody omijają  i  stwarzają  one niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Radny

poinformował  o  trzech  dużych  ubytkach  naprzeciwko  Hotelu  „Krajna”.  Inne  ulice  wymagające

uzupełnienia  ubytków  to  Garncarska  i  Ostra.  Radny  zadał  pytanie,  dlaczego  tak  późno  są

uzupełniane te ubytki? 

Burmistrz zwrócił uwagę, że wynika to z późnego uchwalenia budżetu. 

Radny poinformował, że corocznie jest uzupełniana nawierzchnia pomiędzy al. Mickiewicza a ul.

Garncarską poprzez wybieranie starego asfaltu i  po miesiącu ubytek ponownie powstaje.  Radny

dodał, że ww. ubytków tego typu jest wiele na drogach miejskich. Radny zaapelował o uzupełnienie

tych ubytków raz a dobrze tj. poprzez wycięcie odpowiedniej powierzchni asfaltu, wykonanie nowej

podbudowy. 

Radny poinformował, że w wyniku realizacji projektu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie w zakresie

przebudowy kanalizacji  i  wodociągów również powstały ubytki,  które zostały uzupełnione przez

firmę wykonujące te prace. Radny dodał, że już po pewnym czasie powstały zapadliska, wyłupania

w  miejscach  łączeń  co  jest  naturalnym  procesem.  Radny  zasugerował  Burmistrzowi,  aby

zabezpieczyć środki na systematyczną wymianę górnych warstw nawierzchni dróg miejskich m.in.

przy ul. Garncarskiej. 

Radny Grzegorz Kolera  w ramach interpelacji przeczytał treść pisma p. Kamila Kowalskiego dot. stanu

nawierzchni dróg w mieście: „Zwracam się do Państwa z pytaniem, kiedy Złotów zacznie wygląd lepiej w

kwestii dróg? A mianowicie, są ogromne dziury na ul. Szpitalnej, al. Piasta, al. Mickiewicza, ul. Bohaterów

Westerplatte oraz przy zjeździe na „Kaczy Dołek”. Kompletnie nikt z tym nic nie robi. Szczerze mówiąc nie

pisałbym tej wiadomości lecz sam jeżdżę motocyklem i wjechanie w taką dziurę, chociaż przez przypadek,

to duże ryzyko zagrożenia. Proszę o reakcję w tej sprawie i ewentualną odpowiedź, czy będą coś Państwo

działać w tej kwestii?”. 
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Radny Łukasz Piosik zgodził z koniecznością rozwiązania ww. problemu dot. ubytków w nawierzchni dróg

miejskich. Radny dodał, że mieszkańcy w powyższej kwestii często „atakują” radnych. 

Radny przypomniał o sprawie drzewa przy przejściu dla pieszych przy Placu Kościuszki, którą porusza od

początku  kadencji.  Radny  stwierdził,  że  nie  wie,  kto  może  podjąć  decyzję  w  tej  sprawie.  Radny

poinformował, że doszło tam do zdarzenia, chyba do potrącenia dziecka. Radny zaznaczył, że ww. drzewo

cały czas stoi pomimo, iż jest wyznaczone do wycięcia. 

Druga sprawa podniesiona przez radnego dot. drogi dojazdowej do ROD „Wodociągi” i ROD „Wodociągi

II”. Radny poinformował, że z informacji uzyskanych przez niego wynika, że zostały przeznaczone środki na

materiał do uzupełnienia ubytków w ww. drodze. Radny zaznaczył, że ubytki ciągle są. Radny zwrócił się z

prośbą o wyjaśnienie tej sprawy. 

Radny stwierdził cyt. „chciałbym tutaj przychylić się, że rzeczywiście tak widać jakby coś na rzeczy czasami

było, jeżeli długo nie ma reakcji, zwłaszcza w przypadku tam Maciej czy też mojego placu jak 20 lat nie

odpowiada się mieszkańcom lub tam więcej”. 

Radny Maciej Zając stwierdził, że zgadza się z radnym Stanisławem Wełniakiem w wielu sprawach np. w

sprawie „paczkomatu” przy sklepie „Dino”. Zdaniem radnego, jest to bardzo ważna sprawa. Radny zgodził

się również z radnym Stanisławem Wełniakiem w kwestii oznakowania różnego rodzaju miejsc w mieście, w

szczególności  dla  osób  przyjezdnych.  Radny  przytoczył  przykład  zejścia  do  promenady  nad  jeziorem

Zaleskim na wysokości ul. Gorzelnianej.  Radny stwierdził, że warto by zamieścić odpowiednie tabliczki

informacyjne o tego typu sprawach. Radny dodał, że przy ww. zejściu stające tam 2 ławki i kosz zostały

zdewastowane tzn. zostały pomalowane sprayem. Radny zawnioskował o zajęcie się tym tematem. 

Radny  poinformował,  że  terenie  byłej  strzelnicy  nad  jeziorem  Zaleskim  od  strony  „Zabajki”  powstało

wysypisko śmieci. Radny zwrócił się z prośbą o zbadanie tej sprawy. 

Radny  zwrócił  uwagę,  że  powrócił  temat  oznakowania  szamba  zlokalizowanego  przy  osiedlu  przy  ul.

Gorzelnianej.  Radny  poinformował,  że  wiatr  zerwał  taśmy  i  tabliczki,  pozostała  tylko  siatka  bez

jakiekolwiek  informacji  o  istniejącym  tam  niebezpieczeństwie.  Radny  zwrócił  się  z  prośbą  o  trwałe

zabezpieczenie tego terenu albo zobowiązanie właściciela tego obiektu do jego zabezpieczenia.  

Radni nie zgłosili innych interpelacji i zapytań.   

Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów

Wniosek w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów

został zgłoszony na sesji. Radni otrzymali na sesji ww. projekt uchwały.

Radny  Stanisław Wełniak poinformował,  że  chciałby  zadać  pytania  kandydatce  na  Skarbnika  Gminy

Miasto Złotów. 
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Przewodniczący poinformował, że na sali sesyjnej nie ma obecnej kandydatki na Skarbnika Gminy Miasto

Złotów. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez Burmistrza i skierowanie do niego ewentualnych

pytań.    

W związku z powyższą informacją, radny Stanisław Wełniak stwierdził, że jego pytania są wobec tego

nieaktualne. 

Burmistrz poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie radnych z kandydatką na Skarbnika

Gminy Miasto Złotów, podczas którego kandydatka na Skarbnika Gminy Miasto Złotów odpowiadała na

pytania radnych. Burmistrz dodał, że w dniu dzisiejszym kandydatka na Skarbnika Miasto Złotów nie mogła

uczestniczyć w obradach sesji  z  powodów osobistych.  W ocenie  Burmistrza,  wczorajsze spotkanie  dało

radnym pełną informację na ten temat. Burmistrz zwrócił się z prośbą do radnych o podjęcie przedmiotowej

uchwały, aby powrócić sprawnego funkcjonowania Urzędu.     

Radny  Krzysztof  Koronkiewicz poinformował,  że  nie  ma  pytań,  ponieważ  wczoraj  miało  miejsce

spotkanie z kandydatką na Skarbnika Gminy Miasto Złotów, na którym padło sporo pytań i zostały udzielone

odpowiedzi rzetelne i zwięzłe. Radny wyraził zaniepokojenie kilkoma kwestiami, które pojawiły się na ww.

spotkaniu.  Radny  przedstawił  swoje  stanowisko  w  tej  sprawie.  Radny  poinformował,  że  nie  będzie

przeciwny wyborowi  p.  Wioletty  Bodetko na Skarbnika Gminy Miasto  Złotów,  jednak nie  poprze  tego

wyboru z dwóch powodów. Pierwszym powodem wymienionym przez radnego, to odpowiedź kandydatki na

pytanie Przewodniczącego odnośnie WPF. Radny poinformował, że kandydatka miała odpowiedzieć, że cyt.

„nie zna Pani tego, ale się przygląda”. Radny stwierdził, że cyt. „Dwa lata , p. Burmistrzu, przed emeryturą

zanim Pani się przyjrzy, myślę, że już przejdzie na emeryturę. Obawiam się, że przyjęcie tego stanowiska, to

nie jest zmiana tego, żeby coś w Złotowie poprawić i żeby to było dobrze i utrzymywany w ryzach budżet

miasta, tylko myślę, że tutaj będzie bardziej skłonność do tego, żeby odejść z godnej pensji na emeryturę i z

dobrą odprawą”. Radny zaznaczył, że to Burmistrz samodzielnie kształtuje swoją „ekipę” i zatrudnia swoich

współpracowników. Zdaniem radnego, radni, którzy zagłosują za tą kandydaturą ale przede wszystkim p.

Burmistrz  będzie  ponosił  pełną  odpowiedzialność  na  ten  wybór,  za  swoje  decyzje  i  za  swoich

współpracowników. Radny poinformował, że wstrzyma się od głosu.  

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miasto

Złotów. W wyniku głosowania Rada podjęła ww. uchwałę 9 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących

się”.
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Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto

Złotów na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku”

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto

Złotów na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku” w materiałach dot. XLV sesji Rady

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

Przewodniczący  poinformował,  że  w  tym  punkcie  nastąpi  zdalne  połączenie  za  pomocą  środków

komunikacji  elektronicznej  z  przedstawicielem firmy  Ekolog Sp.  z  o.  o.  z  Poznania,  która  opracowała

projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2025 z uwzględnieniem

perspektywy do 2029 roku” i w związku z tym ogłosił 10 minutową przerwę. Przewodniczący o godz. 18.00

wznowił obrady sesji.  

W trakcie przerwy o godz. 17.50 obrady opuścił radny Łukasz Piosik. Tym samym w sesji uczestniczyło 14

radnych. 

Przedstawiciel Wykonawcy, p. Jakub Smakulski przedstawił prezentację dot. projektu „Programu Ochrony

Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku”.

Przedstawiciel Wykonawcy poinformował, że podstawą sporządzenia ww. opracowania jest art. 17 ustawy

Prawo ochrony środowiska zawierający obowiązek sporządzenia i  przyjęcia ww. programu przez organy

gminy. Przedstawiciel Wykonawcy nadmienił, że projekt ww. programu został zaopiniowany przez organ

wyższego rzędu tj. powiat. Przedstawiciel Wykonawcy dodał, że z realizacji programu ochrony środowiska

raz  na  dwa lata  powinien  być  sporządzany raport  monitorujący  zakres  wykonanych zadań.  Ustawa  nie

określa  zawartości  programu jednak Ministerstwo Środowiska przygotowało odpowiednie  wytyczne dot.

zawarcia  w programie  pewnych treści:  oceny stanu środowiska  na  terenie  gminy z  uwzględnieniem 10

obszarów  przyszłej  interwencji,  zdefiniowanie  zagrożeń  i  problemów  dla  poszczególnych  obszarów

przyszłej  interwencji  (analiza  SWOT),  cele,  kierunki  interwencji  i  zadania  wynikające  z  oceny  stanu

środowiska  oraz  harmonogram  rzeczowo-finansowy  dla  zadań  własnych  oraz  zadań  monitorowanych.

Przedstawiciel  Wykonawcy  dodał,  że  zasady  tworzenia  programu  muszą  opierać  się  na  zwięzłości  i

prostocie, spójności z dokumentami strategicznymi, wyznaczaniu ram czasowych, oparcia na wiarygodnych

danych, prawidłowym określeniu celów oraz włączenie interesariuszy w proces opracowywania programu. 

Przedstawiciel  Wykonawcy poinformował,  że  w obszarach  interwencji  została  przeprowadzona  analiza

SWOT. Przedstawiciel Wykonawcy zaznaczył,  że obszary interwencji,  które zostały poddane analizie to:

ochrona  klimatu  i  jakości  powietrza,  zagrożenia  hałasem,  pól  elektromagnetycznych,  gospodarowania

wodami, gospodarki wodno-ściekowej, zasobów geologicznych, gleby, gospodarki odpadami oraz zasobów

przyrodniczych i zagrożenia poważnymi awariami. Następnie Przedstawiciel Wykonawcy przestawił mocne

i  słabe strony oraz szanse i  zagrożenia  (analiza SWOT) ww.  obszarów interwencji  zawarte  w projekcie
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„Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Miasto  Złotów  na  lata  2022-2025  z  uwzględnieniem

perspektywy do 2029 roku”. 

Przedstawiciel  Wykonawcy poinformował,  że  na  podstawie  obszarów  określono  10  celów  ochrony

środowiska:  poprawa  jakości  powietrza  na  terenie  gminy,  zmniejszanie  uciążliwości  hałasu,  utrzymanie

poziomu promieniowania elektromagnetycznego poniżej poziomu dopuszczalnego, racjonalna gospodarka

ściekowa, dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód, racjonalna gospodarka odpadami na terenie miasta,

obszar gleb i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi, utrzymanie dobrego stanu

oraz poprawa bioróżnorodności na terenie miasta, zapobieganie rozległego wystąpienia poważnych awarii,

podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Przedstawiciel Wykonawcy poinformował, że w celu

realizacji  ww.  założeń  wskazano  64  szczegółowe  zadania,  które  obejmują  wcześniej  wskazane  obszary

interwencji.     

 

Przedstawiciel Wykonawcy poinformował, że projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto

Złotów na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku” został poddany strategicznej ocenie

oddziaływania  na środowisko zgodnie  z  ustawą o udostępnianiu informacji  i  ocenach oddziaływania  na

środowisko  oraz  został  przekazany  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  i  do  Sanepidu.

Wielkopolski  Państwowy  Inspektor  Sanitarny  pismem  z  dnia  21  marca  br.  stwierdził,  że  program  nie

wyznacza ram dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać środowisko ani

realizacji wskazanych w nim przedsięwzięć nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko tzn.

zatwierdził  dokument  i  wskazał,  że  nie  jest  potrzebna  dalsza  procedowana  ocena  oddziaływania  na

środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 6 kwietnia br. również

nie stwierdził wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko i tym samym również nie

poddał  opracowania  dalszej  procedurze  zgodnie  z  przepisami.  W zakresie  opiniowania  Zarząd  Powiatu

Złotowskiego uchwałą z dnia 18 marca br. pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony Środowiska

dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku” bez żadnych

uwag i zastrzeżeń.  W dniu 28 kwietnia br.  o godz.  14.00 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się

spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono założenia programu. Podczas ww. spotkania nie zostały

zgłoszone uwagi ani wnioski dot. treści programu.  

 

Radny Roman Głyżewski ocenił projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata

2022-2025  z  uwzględnieniem  perspektywy  do  2029  roku”  jako  materiał  opracowany  w  sposób

profesjonalny, ambitny. Radny zaznaczył, że zapoznał się z treścią tego opracowania. Radny podniósł cztery

sprawy, które nie są istotne ale dla mają znaczenia dla jego poprawności. Na s. 77 opracowania, w analizie

SWOT  obszar  interwencji  zagrożeń  poważnych  awarii,  w  związku  z  zagrożeniami  ropopochodnymi

związanymi  z  przewozem  tych  produktów  drogami  wojewódzkimi,  radny  zwrócił  uwagę,  że  w  treści

wskazano „jednostki OSP”. Radny poinformował, że obecnie w mieście jest jedna jednostka OSP, której
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wyposażenie  nie  pozwala  na  podjęcie  żadnych  działań  w  zakresie  likwidacji  skażeń  od  produktów

ropopochodnych. Radny dodał, że te działania wykonuje bezpośrednio PPSP w Złotowie. Zdaniem radnego,

zapis dot. jednostki OSP w powyższym fragmencie opracowania nie odpowiada rzeczywistości. Następnie

radny  podniósł  temat  harmonogramu  realizacji  zadań  własnych  wraz  z  ich  finansowaniem.  Radny

przedstawił zapis dot.  budowy sieci wodociągowej i kanalizacji  sanitarnej przez MZWiK na rok 2022 w

kwocie ok. 800 tys. zł. Radny zadał pytanie, czy to, ambitne zadanie zostanie wykonane? Radny dodał, że ze

środków budżetu miasta zaplanowano sfinansowanie budowy kanalizacji deszczowej ul. Potulickich i ul.

Brzuchalskiego  wraz  z  projektem  drogowym  w  roku  2022  w  kwocie  360  tys.  zł  oraz  budowę  sieci

kanalizacji deszczowej ul. Pellowskiego i ul. Gąszczak w kwocie 125 tys. zł w roku 2022 r. Radny zwrócił

uwagę, że w budżecie miasta Złotowa na rok 2022 nie ma żadnych zapisów odnośnie finansowania ww.

zadań. Następnie radny poinformował, że w opracowaniu zostały podane powierzchnie pięciu parków w

mieście za wyjątkiem Parku „Pamięci” i  Parku „Słoneczny”. Radny stwierdził, że ww. dane należałoby

uzupełnić. Radny ponownie podkreślił, że materiał został opracowany w sposób profesjonalny i prawidłowy.

Przedstawiciel Wykonawcy poinformował, że autorzy opracowania w zakresie ewentualności wystąpienia

poważnych awarii wskazali jako możliwość działanie jednostki OSP. Przedstawiciel Wykonawcy zaznaczył,

że przy poważniejszych awariach związanych z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi działania

podejmują jednostki  PSP a OSP pełni  jedynie rolę wspomagającą.  Przedstawiciel  Wykonawcy dodał,  że

wskazano możliwość  doposażenia  jednostki  OSP przy  pozyskaniu  środków.  Przedstawiciel  Wykonawcy

poinformował,  że przedstawione w opracowaniu zadania inwestycje są działaniami będącymi w planach

Urzędu  Miejskiego.  Przedstawiciel  Wykonawcy  zaznaczył,  że  te  zadania  zostały  ujęte  w  projekcie

„Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Miasto  Złotów  na  lata  2022-2025  z  uwzględnieniem

perspektywy  do  2029  roku”  w  celu  stworzenia  „furtki”  dla  pozyskania  środków  zewnętrznych  tzn.  w

przypadku  aplikowania  o  fundusze,  które  będą  wymagały  wykazania  spójności  z  tym programem jako

dokumentem strategicznym. Przedstawiciel Wykonawcy dodał, że nie wiadomo, czy ww. zadania zostaną

zrealizowane, ponieważ to już jest kwestia realizacji budżetu. Przedstawiciel Wykonawcy wyjaśnił, że do

opracowania  wpisywane  są  zamierzenia,  które  zostały  przekazane  firmie  przez  pracowników  Urzędu

Miejskiego w Złotowie. Przedstawiciel Wykonawcy pozytywnie odniósł się do tego, że radny zapoznał się z

treścią projektu programu, ponieważ z własnego doświadczenia rzadko kiedy się spotyka, że radni zapoznają

się z dokumentacją. 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz podniosła sprawę jakości wody w jeziorze Burmistrzowskim. Radna

wyraziła przypuszczenie, że ktoś może nielegalnie spuszczać nieczystości do tego zbiornika wodnego lub

wystąpił  jakiś  problem  z  kanalizacją.  Radna  dodała,  że  obszar  ten  wymaga  uporządkowania.  Radna

zaznaczyła, że należy zbadać tą sprawę. 
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Radny  Stanisław  Wojtuń zadał  pytanie,  jak  Przedstawiciel  Wykonawcy  postrzega  nasze  miasto  w

porównaniu do innych gmin m.in. pod kątem zanieczyszczenia powietrza i jego stężenia? Radny dodał, że

jak wynika z treści projektu programu średnioroczne zanieczyszczenie powietrza jest poniżej normy. 

Przedstawiciel Wykonawcy stwierdził, że ocena miasta rodzinnego nie zawsze jest obiektywna, dlatego

przekazał pracownikom firmy, aby spojrzeli na miasto jak najbardziej „chłodnym” okiem. Przedstawiciel

Wykonawcy poinformował, że analizując obiektywnie to stan miasta jest naprawdę dobry. Przedstawiciel

Wykonawcy dodał, że są gminy, w którym problem zanieczyszczenia powietrza jest znacznie poważniejszy,

którego  przyczynami  są  m.in.  opalanie  węglem  niskiej  jakości  czy  spalanie  odpadów  w  piecach,

nieprawidłowe metody spalania paliwa itp. Radny stwierdził, że pod tym kątem generalnie nie jest źle, jest

bardzo dobrze. Przedstawiciel Wykonawcy zaznaczył, że negatywne odczucia punktowe mogą występować.

Przedstawiciel  Wykonawcy  poinformował,  że  są  miejscowości  ze  znacznie  większymi  problemami.

Przedstawiciel  Wykonawcy dodał,  że miasto jest  pod tym kątem korzystnie  usytuowane,  w miarę niska

zabudowa pozwala na „wietrzność”, czyli przewiewania/migrację zanieczyszczeń, ruch komunikacyjny nie

jest  duży  m.in.  brak  drogi  tranzytowej,  która  generowałaby  duże  zanieczyszczenia.  Przedstawiciel

Wykonawcy ocenił sytuację miasta jako bardzo dobrą.      

Radny Stanisław Wełniak stwierdził,  że  ww.  opinia  p.  Jakuba  Smakulskiego jako byłego  mieszkańca

Złotowa jest obiektywna. 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do Przedstawiciela Wykonawcy. 

Radny Roman Głyżewski ponownie zadał pytanie o harmonogramu realizacji zadań własnych wraz z ich

finansowaniem i poprosił o odpowiedź w tym temacie. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że wyjaśnienia w tym temacie przedstawione przez nią na posiedzeniu

komisji są poprawne. Zastępca Burmistrza dodała, że sprawdziła to jeszcze wczoraj na Radzie Nadzorczej

MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Zastępca Burmistrza poinformowała, że w 2021 r. został przedstawiony

wieloletni plan rozwoju sieci obejmujący lata 2021-2024 i ten plan cały czas obowiązuje. W planie tym są

zapisane kolejne etapy rozwoju sieci.  Zapisy,  które znalazły się w projekcie programu są zgodne z tym

planem. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że będą one ulegać modyfikacji,  ponieważ część zadań została

zrealizowana  a  część  nie  została  zrealizowana  w  zaplanowanym  okresie.  Zastępca  Burmistrza

poinformowała, że Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie przygotował propozycje do zmiany planu,

który w drugiej połowie roku będzie modyfikowany. 

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  3 głosami  „za”.  Komisja  Oświaty,  Kultury,
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Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami

„za”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 5

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

Przewodniczący poinformował, że właśnie wpłynęła autopoprawka do projektu przedmiotowej uchwały i

poprosił o wyjaśnienie kwestii objętej autopoprawką. 

Sekretarz Gminy Miasto Złotów, p. Aleksandra Zachęć, w imieniu Burmistrza złożyła autopoprawkę do

projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata

2022-2025  z  uwzględnieniem  perspektywy  do  2029  roku”  dot.  wprowadzenia  §  3  w  następującym

brzmieniu: 

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.   

Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. autopoprawkę. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. 

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

Przewodniczący poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  Ochrony

Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku”

wraz z przyjętą autopoprawką. W wyniku głosowania Rada podjęła ww. uchwałę jednogłośnie 14 głosami

„za”. 

O godz. 18.30 radny Grzegorz Kolera opuścił salę sesyjną. Tym samym w sesji uczestniczyło 13 radnych. 

Punkt 9. Informacja z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Radni  otrzymali  „Informację  z  działalności  Złotowskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego”  w

materiałach dot. XLV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja była przedmiotem posiedzenia komisji

stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

Radny Stanisław Wojtuń zadał  pytanie,  czy  wzrost  stóp  procentowych  będzie  miał  wpływ na  wzrost

wysokości czynszów? Radny wyjaśnił, że wzrost stóp procentowych wpływa na wzrost rat kredytowych,

więc sytuacja finansowa ZTBS przy takich stawkach się pogorszy.  

Prezes Zarządu ZTBS Sp. z o. o., p. Przemysław Pająk, poinformował, że wzrost stóp procentowych ma

wpływ na sytuację finansową spółki,  ponieważ realizowane inwestycje były oparte w głównej mierze o

kredyty. P. Prezes przedstawił informacje w zakresie zestawienia zmian poszczególnych pozycji (inwestycji)

w I i II kwartale 2022 r. P. Prezes wyjaśnił, że obostrzenie BGK wymusza TBS, aby procentowy udział raty
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kredytów w przychodach, które dana nieruchomość (inwestycja) generuje nie był większy niż 70%. W I

kwartale tylko w zakresie jednej umowy (tj. trzeciej) ten próg został nieznacznie przekroczony (72,88%). P.

Prezes zaznaczył, że w przypadku ostatnich inwestycji, które on już bezpośrednio przygotowywał, kład on

nacisk  na  to,  aby  nie  obciążać  kredytem  maksymalnie  inwestycji  tzn.  aby  udział  kredytu  nie  wynosił

maksymalnej  70%  inwestycji,  ponieważ  raty  kredytu  przełożą  się  na  wysokość  czynszów.  P.  Prezes

poinformował, że te wskaźniki dot. nowych inwestycji spółki są stosunkowo niskie, ponieważ w przypadku

ul. Kocika wynoszą 59% a ul. Sienkiewicza 63%. P. Prezes poinformował, że na przełomie okresu kwiecień-

czerwiec raty w przypadku czwartej  umowy wzrosły o 2 tys.  zł  a  umowy piątej  o  2 tys.  zł.  P.  Prezes

zaznaczył, że jest to bardzo duży wzrost o ok. 25% w przypadku czwartej umowy, a w przypadku piątej

umowy ten wzrost jest jeszcze wyższy. P. Prezes przedstawił zmianę wskaźników. W przypadku pierwszych

dwóch umów te wartości są w miarę względne, ponieważ te kredyty są spłacane już od 20 lat i dlatego ten

wskaźnik się  nie  zmieniał  i  rata  kredytu też  się  znacznie  nie  zmieniła.  Natomiast  zmiana w przypadku

pozycji trzeciej wynosi 74%, czwartej 73,86% i piątej 81.45%. P. Prezes stwierdził, że z racji, iż pierwsze

dwie umowy obniżają mocno średnią, czyli generują wyższy przychód w stosunku do kosztów obciążenia

kredytów, tym samym wskaźnik ogólny dla całej spółki nie wygląda tragicznie i wynosi 70,3%. P. Prezes

zaznaczył, że należy wziąć pod uwagę, że BGK  każdą inwestycję rozpatruje indywidualnie i nie będzie

można liczyć na to, że będzie brany pod uwagę wskaźnik ogólny. P. Prezes poinformował o decyzjach, które

zostały podjęte na radzie nadzorczej spółki, której posiedzenie odbyło się w zeszłym tygodniu. P. Prezes

dodał, że na ww. posiedzeniu uzgodniono, że w lipcu br. już po zakończeniu II kwartału roku wraz z danymi

dot.  III  kwartału  zapadną  konkretne  decyzje.  P.  Prezes  podkreślił,  że  na  obecną  chwilę  nie  podejmuje

żadnych działań związanych z wysokością  czynszów,  ponieważ zgodnie  z  założeniem kiedy obejmował

stanowisko Prezesa kładł duży nacisk na to, aby spółka miała dochody pozamieszkaniowe i aby majątek

spółki nie składał się tylko z mieszkań na najem oparty na finansowaniu zwrotnym ale również na realizacji

inwestycji  jak  np.  garaże,  komórki  itd.,  które  są  wynajmowane  na  zasadach  komercyjnych.  P.  Prezes

stwierdził,  że w związku z powyższym posiada możliwość ponoszenia kosztów stałych spółki.  P. Prezes

zaznaczył zmienność sytuacji  i  dodał,  że NBP przewiduje jeszcze większy wzrost swoich stawek, której

obecna wysokość wynosi ponad 6%. Przewidywania wskazują na wartość pomiędzy 7,5% a 8,3%. P. Prezes

przyznał, że generalnie sytuacja finansowa spółki jest dobra, a nawet bardzo dobra. 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, czy przedstawiony w tabeli (prezentacja) wskaźnik tj. uśredniona

stawka spłaty wszystkich kredytów nie można być rozpatrywana indywidualnie do poszczególnych umów

kredytowych a tym samym do mieszkańców? 

P. Prezes poinformował, że w przedstawionej tabeli, każdy wiersz to osobna umowa i osobna nieruchomość.

P.  Prezes  dodał,  że  sumując  wszystkie  dochody  z  tytułu  czynszów  we  wszystkich  nieruchomościach,

wskaźnik w ostatnim wierszu 70,3% jest zadowalający. P. Prezes zaznaczył, że bank nie wyrazi zgody na to,

aby liczyć to w taki sposób. P. Prezes poinformował, że bank będzie wymagał aby w każdej umowie było
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maksymalnie 70%. P. Prezes zaznaczył, że najgorzej przedstawia się sytuacja ostatnich trzech nieruchomości

(inwestycji). 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, czy będą podwyżki? 

W odpowiedzi  P. Prezes poinformował, że na tą chwilę nie podjął jeszcze takiej decyzji, ponieważ spółka

posiada  dochody z  innych źródeł.  P.  Prezes  zaznaczył,  że  bank nie  zwraca  na  to  uwagi  i  wychodzi  z

założenia, że każda inwestycja mieszkaniowa powinna się sama finansować, nie może występować sytuacja

finansowania z innych źródeł. P. Prezes ponownie poinformował, że sytuacja finansowa spółki jest dobra,

bieżąca  płynność  finansowana  spółki  jest  na  poziomie  zadowalającym.  P.  Prezes  stwierdził,  że  jeżeli

wyłączyć tą typową działalność kredytową, czyli mieszkaniową to ta sytuacja również nie wygląda najgorzej

jednak w tym przypadku już dotykamy granicy 70% i mogą wystąpić problemy. P. Prezes nadmienił, że z

nieoficjalnych informacji wynika, że rząd prowadzi jakieś rozmowy z BGK, aby wziąć pod uwagę również

TBS. 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że TBS rozlicza się jako całość z bankiem z tych wszystkich

pożyczek, natomiast lokatorów dot. to pośrednio (wzrost stawki czynszu). Radny zadał pytanie, jaka jest

promocja tego kredytu tzn. o ile jest on mniejszy od kredytu komercyjnego? 

P. Prezes poinformował, że kredyt z BGK jest oparty o stawkę WIBOR bez marży banku, w tym przypadku

marżę płaci państwo. P. Prezes dodał, że do tej pory było to 0.1% w skali roku do momentu podwyżek.

Obecnie wynosi 6,5%, czyli wzrosło o sześćdziesiąt parę razy. P. Prezes poinformował, że dla 35-letniego

okresu kredytowania średnie oprocentowanie jest przyjęte na poziomie 3% zgodnie z WIBOR. Jest to stawka

przyjęta do obliczania rat.  P.  Prezes dodał,  że w dwóch pierwszych przypadkach (inwestycjach przy ul.

Wańkowicza) przez ten okres,  kiedy WIBOR wynosił  poniżej  3% została nadgoniona spłata kredytu,  że

obecnie nastąpiło sztuczne przesunięcie tzn. że rata finalnie nie rośnie. W pozostałych przypadkach taka

sytuacja nie występuje, ponieważ są to kredyty z 2017 r. i z 2019 r. Natomiast w przypadku kredytu z 2008 r.

inwestycja  była  realizowana  z  70%  zaangażowaniem  kredytu.  P.  Prezes  nadmienił,  że  nigdy  nie  był

zwolennikiem „trzymania” pieniędzy ZTBS w banku tzn. żeby środki ZTBS maksymalnie inwestować. P.

Prezes zaznaczył, że BGK określa pewne obostrzenia zabezpieczenia kredytu bankowego i jednym z nich

jest wskaźnik bieżącej obsługi zadłużenia tzn. chodzi o to, aby na każdy dzień roku obrotowego wykazać, że

zostało zgromadzone tyle pieniędzy w środkach finansowych krótkoterminowych tj. raty do 12 miesięcy

oraz tzw. ROR, żeby można było zapłacić 12 rat nawet w przypadku, jeżeli nikt nie wpłaciłby złotówki z

czynszu. P. Prezes zaznaczył, że ww. wskaźnik jest dużym obciążaniem i zmusza do trzymania znacznych

kwot na rachunkach bankowych. Obecnie kwota ta wynosi 430 tys. zł. P. Prezes poinformował, że inne TBS

radzą sobie z powyższym w ten sposób, że obok umowy partycypacji przy podpisywaniu umowy najmu

żądają 12 – miesięcznej kaucji,  czyli  najemca jest  zobowiązany do wpłacenia 12 czynszów. Zdaniem P.

Prezesa, w Złotowie ww. rozwiązanie średnio by się sprawdziło. W ZTBS ta kaucja wynosi 3 miesiące. Tym
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samym spółka musi swoje środki zamrażać (zabezpieczenie pozostałych 9 miesięcy), które mogłyby zostać

wykorzystane na inne cele.       

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

Towarzystwa Budownictwa Społecznego” została przyjęta przez Radę.

Punkt  10.  Informacja  Dyrektora Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  o  pracy  placówki  w roku 2021 i

zamierzeniach na rok 2022

Radni otrzymali „Informację Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej o pracy placówki w roku 2021 i

zamierzeniach na rok 2022” w materiałach dot.  XLV sesji  Rady Miejskiej  w Złotowie.  Informacja była

przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej o

pracy placówki w roku 2021 i zamierzeniach na rok 2022” została przyjęta przez Radę. 

Punkt  11.  Informacja  Dyrektora  Muzeum  Ziemi  Złotowskiej  o  pracy  placówki  w  roku  2021  i

zamierzeniach na rok 2022

Radni  otrzymali  „Informację  Dyrektora  Muzeum  Ziemi  Złotowskiej  o  pracy  placówki  w  roku  2021  i

zamierzeniach na rok 2022” w materiałach dot.  XLV sesji  Rady Miejskiej  w Złotowie.  Informacja była

przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o

pracy placówki w roku 2021 i zamierzeniach na rok 2022” została przyjęta przez Radę. 

Punkt  12.  Informacja  Dyrektora  Złotowskiego  Domu  Kultury  o  pracy  placówki  w  roku  2021  i

zamierzeniach na rok 2022

Radni  otrzymali  „Informację  Dyrektora  Złotowskiego  Domu Kultury  o  pracy  placówki  w roku  2021  i

zamierzeniach na rok 2022” w materiałach dot.  XLV sesji  Rady Miejskiej  w Złotowie.  Informacja była

przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury o

pracy placówki w roku 2021 i zamierzeniach na rok 2022” została przyjęta przez Radę. 

Punkt 13. Informacja o stanie przygotowań do EEF Złotów 2022

Radni otrzymali „Informację o stanie przygotowań do EEF Złotów 2022” w materiałach dot. XLV sesji Rady

Miejskiej w Złotowie. Informacja była przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.

Radny Stanisław Wełniak wyraził ubolewanie z powodu „upadku Euro Eco Meeting”. 
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Radny  Stanisław  Wojtuń zadał  pytanie  o  przyczyny  nie  zaproszenia  gwiazdy,  która  zadowoliłaby

większość społeczności tzn. chodzi o bardziej znanego wykonawcę. 

Dyrektor ZDK,  p.  Beata  Sygiel-Reszka,  poinformowała,  że  zostało  przeprowadzone  rozeznanie  wśród

mieszkańców już od końca ub. roku. Dyrektor ZDK zaznaczyła, że propozycje należało wpasować w ramy

czasowe EEF. Dyrektor ZDK zaznaczyła, że wykonawcy, którzy wystąpią są gwiazdami. Dyrektor ZDK

nadmieniła, że dopiero od końca marca br. można było podpisywać umowy. Powyższe rozpoznanie polegało

m.in. na zapytaniach uczestników wydarzeń organizowanych przez ZDK, rodziców dzieci, które uczęszczają

na warsztaty oraz listy artystów miast sąsiednich i na tej podstawie została stworzona lista artystów EEF.

Dyrektor ZDK stwierdziła, że ta lista jest dobra, co potwierdzają opinie mieszkańców np. na zlotowskich.pl,

którzy znają tych artystów. 

Radny Stanisław Wojtuń zaznaczył, że jego pytanie nie było zarzutem, po prostu nie zna twórczości tych

artystów. Radny poinformował, że słyszał uwagi, iż w sąsiednich miastach w tym roku będą występować

znane zespoły jak np. „Lady Pank” w Jastrowiu. Radny zadał pytanie, czy były prowadzone rozmowy z

innymi gwiazdami? Czy na przeszkodzie stało uchwalenie budżetu, czy być może była inna przyczyna? 

Dyrektor ZDK poinformowała, że nie ma sensu sprowadzać do Złotowa zespołu, który będzie występował

w sąsiednim mieście.  Dyrektor  ZDK podkreśliła,  że  przy tworzeniu listy  artystów ZDK sugerowała  się

opiniami mieszkańców. Dyrektor ZDK dodała, że gros złotowian zna artystów, którzy będą na tegorocznej

edycji ZDK. 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził,  że p.  Dyrektor ZDK może nie wiedzieć,  jaką rangę posiadało to

wydarzenie  jeszcze niedawno.  Radny przypomniał  artystów,  którzy  występowali  dotychczas  podczas  tej

imprezy m.in. Chris Norman z zespołem „Smokie”. Radny dodał, że w Złotowie został nagrany specjalny

program Marka Bielińskiego,  znanego instrumentalisty,  pn.  „Światło,  woda,  życie”,  którego prapremiera

była w telewizjach europejskich z okazji rocznicy Zjazdu Gnieźnieńskiego. Premiera tego programu odbyła

się  w  Złotowie  podczas  EEM.  Inne  gwiazdy  występujące  podczas  tego  wydarzenia  to  m.in.  Maryla

Rodowicz, Beata Kozidrak, „Lady Pank”, „Perfect”. Radny nadmienił, że obok waloru muzycznego, impreza

ta miała również wymiar ekologiczny. Radny dodał,  że p. Burmistrz posiada na ten temat swoje zdanie.

Radny  stwierdził,  że  zmiana  nazwy  na  „Euro  Eco  Festival”  rozpoczęła  upadek  tej  imprezy.  Radny

poinformował,  że  impreza  o  nazwie  „Euro  Eco  Meeting”  była  zarejestrowana  jako  wzór  użytkowy  w

Urzędzie Patentowym w Warszawie, posiadała swoje logo i znaki firmowe. Radny wyraził niezrozumienie

dla powodów zmiany tej nazwy. Radny stwierdził, że takie nietrafione i nieprzemyślane decyzje skutkują

stanem obecnym. Radny poinformował, że przez 20 lat był współorganizatorem tej imprezy i pod koniec był

przekonany  o  konieczności  zmiany  formuły  tego  wydarzenia,  dodania  nowych  wartości  itp.  ale  nie  w

kierunku, w którym to poszło. 
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Radny Maciej Zając poinformował, że zna twórczość wszystkich trzech wykonawców. Radny dodał, ze

zespoły:  „Łydka  Grubasa”,  „Tabu”,  „Nowator”  i  „Witek  Muzyk  Ulicy”  są  dobrze  znane  młodzieży  i

ludziom, którzy znają muzykę rozrywkową i rockową. 

Radna  Mariola  Wegner wyraziła  zadowolenie  z  powrotu  do  formuły  organizacji  trzech  dni  tego

wydarzenia. 

Burmistrz poinformował, że na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze opublikowany szczegółowy program tej

imprezy, który będzie obejmować inne dni cyt. „myślę, że to nie na szkodę tylko na pożytek”. Burmistrz

dodał,  że głównym założeniem tej imprezy był fakt,  aby wybór zespołów muzycznych był  dedykowany

młodzieży.  Burmistrz wspomniał,  że pandemia w dużej mierze ograniczyła wiele imprez m.in.  jubileusz

miasta  był  ograniczony  obostrzeniami  pandemicznymi  a  młodzież  pozostawała  zamknięta  w  domach,

dlatego impreza dedykowana jest dla niej jako „nagroda za trud izolacji”. 

      

Radny Stanisław Wojtuń stwierdził, że brakowało mu po prostu tego głosu, że impreza jest dedykowana

młodzieży. 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja o stanie przygotowań do EEF Złotów

2022” została przyjęta przez Radę. 

Punkt 14. 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. XLV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem posiedzenia komisji stałych

Rady Miejskiej w Złotowie.  

Radny Krzysztof Koronkiewicz poprosił o wyjaśnienie podstaw zmniejszenia dochodów ze sprzedaży w

kwocie 500 tys. zł w dziale 700 rozdział 70007 paragraf 0770. 

Zastępca  Burmistrza poinformowała,  że  w  roku  ubiegłym  wykonanie  dochodów  dot.  nabycia  prawa

własności, użytkowania nieruchomości było znacznie większe niż przeciętnie, w związku z tym stosownie

zostały zaplanowane potencjalne dochody w roku 2022. Zastępca Burmistrza dodała, że na dzień dzisiejszy

tzn. po upływie kwartału już wiadomo, że to wykonanie będzie prawdopodobnie niższe, stąd taka korekta.

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że podobna sytuacja dot. również podatku od czynności cywilnoprawnych,

których wykonanie w roku ubiegłym było wyjątkowo duże ze względu na przeprowadzenie jednej transakcji,

w wyniku której do budżetu gminy wpłynęły duże dochody. Zastępca Burmistrza dodała, że w tym dziale

również ze względu na wykonanie I kwartału br. roku dokonano korekty.   
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Radny  Krzysztof  Koronkiewicz  zadał  pytanie,  czy  można  powyższe  działanie  można  określić  jako

nadwyżkę?

W  odpowiedzi  Zastępca  Burmistrza stwierdziła,  że  nie  do  końca  można  przypisać  takie  określenie.

Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że korekta jest robiona stosownie do tego, jakie jest wykonanie, które się

obserwuje na bieżąco. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz  poinformował, że w paragrafie 80113 brakuje uzasadnienia zmiany dot.

zakupu usług (dowożenia uczniów do szkół) w kwocie 50 tys. zł. 

Zastępca Burmistrza  poinformowała, że w ramach Funduszy Norweskich zostały zaplanowane dowozy

uczniów do szkół. Realizacja ww. zadania miała się rozpocząć we wrześniu 2021 r. a następnie od drugiego

semestru roku 2022. Ze względu na brak możliwości wykonania tego zadania, kwota została przeniesiona na

wrzesień 2022 i w związku z tym można było zmniejszyć te środki. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz  zapytał o powód zwiększenia zaplanowanej kwoty o 61.500 zł w dziale

801 rozdział 80150 paragraf 6050 i jakich ta zmiana dot. zadań. 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że zadanie dot. „Dostępnej szkoły”, są to zadania realizowane przez

szkoły  aby  dostosować  je  do  uczniów  z  niepełnosprawnością  oraz  aby  uzyskać  odpowiedni  poziom

dostępności.  Miasto na ten program otrzymało dotację zewnętrzną i  zgodnie z filozofią projektu zostały

zaplanowane  wydatki  majątkowe  i  wydatki  bieżące  tj.  miękkie  m.in.  pomoce  naukowe.  Natomiast  po

przetargach i po dokładnym określeniu jakie będą wydatki kwota na to zadanie musiała zostać skorygowana.

Zastępca Burmistrza poinformowała że ww. zmiany dot. przeniesienia między wydatkami majątkowymi a

bieżącymi. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, o błędzie w zakresie upoważnień Burmistrza w pkt 8 dot.

realizacji  zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.  Radny zaznaczył,  że  w podstawie prawnej

zamiast art. 11 powinien być art. 111. Zdaniem radnego, jeżeli projekt uchwały ma być głosowany to ta

kwestia powinna zostać poprawiona. 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że ww. kwestia zostanie sprawdzona i skorygowana.

Radny  Krzysztof  Koronkiewicz  podniósł  temat  upoważnienia  Burmistrza  do  dokonywania  zmian  w

budżecie polegających na przeniesieniach w planach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach

działu  w  zakresie  wydatków  na  wynagrodzenia  ze  stosunku  pracy,  wydatków  majątkowych  (między

zadaniami  majątkowymi w ramach działu do kwoty 500 tys. zł). Radny poinformował, że złożył wniosek na

sesji o zmniejszenie tej kwoty do 50 tys. zł. W ocenie radnego, kwota w wysokości 500 tys. zł jest za duża,
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niektóre inwestycje zawierają się w takiej kwocie. Zdaniem radnego, upoważnienie Burmistrza do takiej

kwoty daje zbyt duże pole manewru. Radny wyraził swoją obawę na podstawie przykładu cyt. „jeżeli byśmy

mieli mieć jakieś 3 inwestycje: X, Y, Z, u panów czy pań w tym momencie p. Burmistrz miałby zgodę od nas

już po przegłosowaniu na to, żeby z jednej inwestycji móc zabrać i dołożyć do drugiej. Kogo lubi to dołoży,

kogo nie lubi zabierze”. Radny stwierdził, że relacje między Radą a Burmistrzem nie są dobre więc różnie to

po prostu może być odbierane i dlatego radny wnioskuje o zmniejszenie tej kwoty do 50 tys. zł.  Radny

dodał, że złożył wniosek u pracownika ds. obsługi biura Rady Miejskiej. 

Radny  Stanisław  Wełniak poinformował,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Finansów  Miejskich,  Budżetu  i

Gospodarki  Miejskiej  zadał  pytania  dot.  tego  punktu  obrad  i  uzyskał  odpowiedzi,  które  przyjął  do

wiadomości. Radny wyraził zdziwienie, że tak istotne zmiany w zakresie dochodów dokonuje się po okresie

3 miesięcy. Radny poinformował, że najczęściej takie zmiany dokonuje się przy okazji  sprawozdania za

pierwsze półrocze. Radny dodał, że nikt nie jest w stanie obecnie przewidzieć, czy wykonanie sprzedaży

będzie na poziomie 100%, 50%, czy 80 % cyt. „żeśmy zaplanowali tyle więc należy dążyć do takiej sytuacji

a jeżeli rzeczywiście we wrześniu okaże się, że jest zagrożenie no to wtedy jest akurat czas na to żeby to

zmienić”. Radny ponownie zwrócił się do kierownictwa Urzędu, aby przygotowywać materiały finansowe

bardziej „zjadliwie”. Zdaniem radnego, aby wyrobić sobie opinię w sprawie zmian w budżecie i WPF to

najpierw należy te materiały wyrurkować, porównać i wyciągnąć z tego wnioski. Radny stwierdził, że nikt

nie jest komputerem, żeby pamiętał te dane w zakresie dochodów na poziomie działu, rozdziału i paragrafu.

W ocenie  radnego,  uzasadnienia  do  tych  zmian  są  tak  lakoniczne,  że  należy  dochodzić  konkretnie  do

poszczególnych pozycji z tabel, które są załącznikami budżetu. Zdaniem radnego, te informacje powinny

być bardziej czytelnie wyjaśniane.

Przewodniczący  ogłosił  5  minutową  przerwę  w  celu  przygotowania  treści  wniosku  zgłoszonego  przez

radnego Krzysztofa Koronkiewicza i jego przedstawienia radnym.  O godz. 19.15 Przewodniczący wznowił

obrady. W czasie przerwy obrady opuścił radny Maciej Zając. Tym samym liczba radnych na sali sesyjnej

wyniosła 12. 

Przewodniczący odczytał treść wniosku złożonego przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza: 

„W §1 ust. 12 pkt 2 zmniejszyć wysokość kwoty, do której upoważniony jest Burmistrz Miasta Złotowa do

dokonywania zmian w budżecie z kwoty 500 tys. do kwoty 50 tys. zł. 

Uzasadnienie. 

Upoważnienie  do dokonywania  zmian w planie  wydatków między rozdziałami  i  paragrafami  w ramach

działu, w tym wydatków między zadaniami majątkowymi w tak wysokiej kwocie jest nieuzasadnione i grozi

bezkarnym  postępowaniem  Burmistrza  i  nie  liczeniem  się  ze  zdaniem  Rady.  Korzystanie  z  takich

upoważnień może mieć zastosowanie tylko w sytuacjach wyjątkowych i nie mających na celu istotnych

zmian budżetu. Wszyscy wiemy, że Burmistrz mając taką możliwość korzysta z tego ponad miarę. Jako

przykład można podać wysokie podwyżki wynagrodzeń dla byłej Pani Skarbnik czy dodatkowe wypłaty dla
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Pani  Zastępcy.  Uważam,  że  Rada  powinna  mieć  większą  kontrolę  na  tym,  a  kwota  50  tys.  zł  jest

wystarczająca aby w przypadku konieczności zmian można dokonywać je nie czekając na sesje Rady”.  

Radny Krzysztof Koronkiewicz potwierdził poprawność treści przedmiotowego wniosku. 

Zastępca  Burmistrza poinformowała,  że  takie  ograniczenie  znacząco  utrudni  pracę  Urzędu,  co  może

spowodować, że sesje będą odbywały się częściej. Zastępca Burmistrza odniosła się również do radnego

Stanisława Wełniaka w sprawie zarzutów dot. formy przygotowania materiałów finansowych i zaznaczyła,

że materiały dot. zmian w budżecie i WPF dokładnie w tym samym kształcie były przedkładane radnym

wówczas kiedy radny pełnił stanowisko Burmistrza Miasta Złotowa. 

Radny Stanisław Wojtuń poinformował, że uzasadnieniem powyższej zmiany są podwyżki wynagrodzeń.

Radny zaznaczył, że należy w tej sprawie wziąć pod uwagę wydatki majątkowe. Radny przypomniał, że

miasto realizuje bardzo dużo zadań budżetowych na rok 2022 m.in. z ramach Funduszy Norweskich. Radny

wyraził  obawę,  że  taki  zapis  i  takie  ograniczenie  w  związku  z  wynikami  obecnie  przeprowadzanych

przetargów spowoduje, że Rada będzie się musiała spotykać się częściej na sesjach nadzwyczajnych. Radny

poinformował, że zagłosuje przeciw ww. wniosku i dodał, że być może zagłosowałby za gdyby ta kwota

wynosiła 200 tys. zł. 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do wniosku. 

Przewodniczący poddał  pod  głosowanie  wniosek  formalny  złożony  przez  radnego  Krzysztofa

Koronkiewicza do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok o

wprowadzenie zmiany w § 1 ust. 12 pkt. 2 tj. zmniejszenie wysokości kwoty, do której upoważniony jest

Burmistrz Miasta Złotowa do dokonywania zmian w budżecie z kwoty 500 tys. zł do kwoty 50 tys. zł.

W wyniku głosowania Rada przyjęła ww. wniosek 8 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 2 głosach

„wstrzymujących się”.

Przewodniczący  poinformował,  że  obecnie  na  sali  sesyjnej  obraduje  12  radnych.  Nieobecni  są  radni:

Łukasz Piosik, Grzegorz Kolera oraz Maciej Zając oraz Burmistrz Miasta Złotowa.

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

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

budżetowej na 2022 wraz z wprowadzoną zmianą. W wyniku głosowania Rada podjęła ww. uchwałę 10

głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
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Punkt  15.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Miasto

Złotów na lata 2022-2026 

Radni  otrzymali  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Miasto

Złotów  na  lata  2022-2026 w  materiałach  dot.  XLV  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

negatywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały  1  głosem  „za”  przy  1  głosie  „przeciw”  i  1  głosie

„wstrzymującym  się”.  Komisja  Oświaty,  Kultury,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  Miasta  pozytywnie

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki

Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 3 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach

„wstrzymujących się”.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Miasto Złotów na lata 2022-2026. W wyniku głosowania, Rada podjęła ww. uchwałę 11 głosami „za” przy 1

głosie „wstrzymującym się”.

Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de

minimis 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de

minimis w materiałach dot. XLV sesji  Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem posiedzenia

komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

Radny Stanisław Wełniak zapytał Zastępcę Burmistrza, czy została wyjaśniona kwestia dot. powierzchni

handlowych?.

Zastępca  Burmistrza zaznaczyła,  że  źle  poinformowała  radnych  na  posiedzeniach  komisji.  Zastępca

Burmistrza poinformowała, że kwestia ta dot. handlu detalicznego a nie handlu wielkopowierzchniowego.

Zastępca  Burmistrza  wspomniała,  że  kształt  i  wyłączenia  są  dokładnie  takie  same  jak  w  poprzedniej

uchwale. 

Radni nie zgłosili innych 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
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pozytywnie zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały jednogłośnie  3 głosami  „za”.  Komisja  Oświaty,  Kultury,

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

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

jednogłośnie 6 głosami „za”.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  zwolnienia  od  podatku  od

nieruchomości  w  ramach  pomocy  de  minimis.  W  wyniku  głosowania  Rada  podjęła  ww.  uchwałę

jednogłośnie 12 głosami „za”. 

Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla

Miasta Złotowa na lata 2022-2025”

Radni  otrzymali  projekt  uchwały  w sprawie przyjęcia  „Gminnego Programu Opieki  nad Zabytkami dla

Miasta Złotowa na lata 2022-2025” w materiałach dot. XLV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był

przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

Radni nie zgłosili uwag i pytań w sprawie 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  3 głosami  „za”.  Komisja  Oświaty,  Kultury,

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

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

jednogłośnie 6 głosami „za”.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki

nad Zabytkami dla Miasta Złotowa na lata 2022-2025”. W wyniku głosowania, Rada podjęła ww. uchwałę

jednogłośnie 12 głosami „za”.

Punkt 18. Przedstawienie stanowiska Związku Gmin Krajny w sprawie sposobu świadczenia usług od

2023 roku

Przewodniczący powitał obecnego na sali sesyjnej p. Andrzeja Rutę, Przewodniczącego Zarządu ZGK.    

Radny Stanisław Wełniak przedstawił swoje przemyślenia dot. propozycji zgłoszonych przez Zarząd ZGK.

Radny poinformował, że zwrócił się do Burmistrza z prośbą o wypowiedzenie się w kwestii  jego oceny

odnośnie aktualności ww. propozycji. Radny dodał, że nie otrzymał ww. informacji.

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że radni otrzymali tą informację w dniu dzisiejszym. 
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Radny Stanisław Wełniak zadał  pytanie,  czy  stanowisko przedstawione przez  Burmistrza  różni  się  od

propozycji Zarządy ZGK? 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że została upoważniona do przedstawienia stanowiska Burmistrza. 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że nie zapoznał się z ww. informacją i trudno mu się do etgo

stanowiska odnieść. Radny zadał pytanie, czy ostateczne stanowisko Burmistrza różni się w stosunku do

propozycji przedstawionych przez Zarząd ZGK? 

Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że Zarząd ZGK nie zmieniał swoich propozycji przesłanych

Przewodniczącemu. Przewodniczący Zarządu ZGK zaznaczył, że nie może i nie będzie się wypowiadać w

kwestii  stanowiska  Burmistrza  w  tej  sprawie,  którego  treści  nie  zna  i  które  zgodnie  z  informacjami

przedstawionymi  na  dzisiejszej  sesji  zostało  w  dniu  wczorajszym  opracowane  i  dostarczone  radnym.

Przewodniczący  Zarządu  ZGK ponownie  podkreślił,  że  Zarząd  ZGK nie  zmienił  swoich  propozycji  w

stosunku do  tych,  które  zostały  przesłane  Przewodniczącemu w kwietniu  br.  a  w marcu  br.  wszystkim

przedstawicielom gmin w Zgromadzeniu ZGK. 

Radny Stanisław Wełniak odniósł  się do propozycji  Zarządu ZGK. Radny poinformował,  że są cztery

propozycji zmiany w zakresie oferty dla przyszłego operatora systemu. Radny poinformował, że pierwszą z

nich jest rejonizacja tzn. wyodrębnienie miasta Złotowa jako odrębnego sektora. Radny zaznaczył, że na

powyższy  temat  wypowiedział  się  na  posiedzeniu  komisji.  Zdaniem  radnego,  można  zaryzykować

zastosowanie ww. rozwiązania. Radny podkreślił, że w jego ocenie nie można specjalnie liczyć na jakieś

zyski  z  realizacji  ww.  rozwiązania.  Przyczyną  takiego  stanu  rzeczy  jest  charakter  rynku  gospodarki

odpadami, który jest „zamknięty” tzn. nie ma konkurencji. Radny poinformował, że na terenie Złotowa i

okolic działa MZUK Sp. z o. o. w Złotowie, na terenie Piły i okolic działa „Altvater” i „ZECiUK”. Podmioty

te  mają  wpływ na  ten rynek.  Radny stwierdził  granicząc  z  pewnością,  że  inne nowe podmioty się  nie

pojawią,  ponieważ  cały  system odbioru  i  unieszkodliwiania  odpadów jest  tak  skonstruowany,  że  nowe

podmioty muszą zainwestować ogromne środki i raczej nikt na okres ok. 2 lat tj. obowiązywania umowy z

nowym operatorem tego nie  zrobi.  Radny dodał,  że  gospodarka odpadami jest  dość specyficzną branżą

wymagająca w początkowym okresie dużo nakładów, zezwoleń itp. Radny sceptycznie ocenił możliwość

pojawienia się na lokalnym rynku nowych podmiotów gospodarki odpadami, ewentualnie firmy „Altvater”

jako konkurencji zasadniczej i „ideologicznej” dla dotychczasowego operatora. Radny zaznaczył, że nie wie,

czy skutkiem pojawienia  się  nowej  firmy będą jakieś  oszczędności.  Radny stwierdził,  że  minusem ww.

rozwiązania  polegającego  na  wyodrębnieniu  miasta  Złotowa  jako  odrębnego  sektora  tj.  wyróżniania  i

rozdrabniania jest konflikt,  nie tyle pomiędzy burmistrzami i  wójtami poszczególnych gmin – członków

ZGK czy ich przedstawicielami ale będą naciski społeczeństw tych gmin m.in. w zakresie różnic cen stawek

w  poszczególnych  obszarach.  W ocenie  radnego,  istnieje  takie  niebezpieczeństwo  i  należy  się  z  tym

zjawiskiem liczyć. 
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W przekonaniu radnego, propozycja dot. odpłatności za worki jest złym pomysłem. Zdaniem radnego, takie

rozwiązanie niewiele pomoże a po drugie istnieje tutaj również wątpliwość prawna w kwestii możliwości

zwrotu  części  środków  odbiorcom  związanych  z  poczynionymi  w  związku  z  zastosowaniem  worków

oszczędnościami. Radny dodał, że z tymi argumentami, które być może nie są do końca racjonalne trudno

będzie  polemizować.  Radny  poinformował,  że  dodatkowe  44  ton  odpadów  na  składowisku  z  powodu

worków zużytych do  pakowania  jest  problemem MZUK Sp.  z  o.  o.  w Złotowie  a  nie  ZGK czy gmin

członków ZGK. Radny dodał, że worki są wydawane przez pracowników spółki. W ocenie radnego, jest to

jeden z powodów większej liczby tych worków tj. wydawania większej ich liczby. Zdaniem radnego, jest to

kolejny  argument  na  to,  aby  cyt.  „tej  opresji  na  temat  worków  mieszkańcom  nie  stosować”.  Radny

przedstawił  propozycję  pośredniego  rozwiązania  tego  problemu.  Radny  stwierdził,  iż  należy  wyliczyć

średnią  zużycia  worków  na  poszczególne  asortymentów  odpadów  przez  odbiorców  i  przekazać  pakiet

worków na  okres  pół  roku.  W przypadku  zbyt  małej  liczby  tych  worków,  odbiorca  będzie  się  musiał

wykazać inicjatywą i udać się do ZGK lub MZUK Sp. z o. o. w Złotowie i poprosić o wydanie dodatkowych

worków. W ocenie radnego, realizacja ww. propozycji pozwoli na ograniczenie liczby worków m.in. poprzez

racjonalne ich wykorzystanie np. w zakresie makulatury i butelek plastikowych. Radny zaznaczył, że jest to

„jakiś  przyczynek”  do  nastąpienia  jakiejś  zmiany.  Radny  stwierdził,  że  jest  przeciwny  propozycji

przedstawionej przez Zarząd ZGK, żeby worki były odpłatne.    

Następnie radny odniósł się do częstotliwości wywozu odpadów. Radny zaznaczył, że porusza tą sprawę na

podstawie własnych doświadczeń. Radny poinformował, że dla jego 2-osobowej rodziny mieszkającej w

budynku jednorodzinnym obecna częstotliwość wywozu jest wystarczająca. Radny dodał, że pozostałości

roślinne  kompostuje  i  ich  nie  wyrzuca.  Radny  dodał,  że  w  przypadku  wyrzucania  ww.  odpadów

najprawdopodobniej nie wystarczyłoby mu worków. Radny poinformował, że otrzymuje sygnały m.in. ze

spółdzielni  mieszkaniowej,  że zmniejszenie  częstotliwości  wywozu odpadów w przypadku budownictwa

wielorodzinnego…            

Radny Stanisław Wojtuń  wtrącił, że tam nie będzie wyłączone tzn. zostanie zachowana dotychczasowa

częstotliwość odbioru. 

Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował,  że propozycja  dot.  zmniejszenia  częstotliwości  wywozu

odpadów dot. tylko i wyłącznie zabudowy jednorodzinnej. W przypadku budynków wielolokalowych jest

zapis, że wywóz następuje „minimum raz w tygodniu”. Przewodniczący Zarządu ZGK dodał, że z terenu SM

„Piast” odpady są wywożone 3 razy w tygodniu.  

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, dlaczego nie jest zapisane, że odbiór następuje 3 razy w tygodniu?
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Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że chodzi o to, aby nie było sztywnego zapisu, ponieważ

nie  we  wszystkich  nieruchomościach  można  zastosować  te  same  pojemniki  np.  wiaty  spółdzielni  w

zależności od liczby mieszkańców danego rejonu. 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że jak rozumie, jest to deklaracja Przewodniczącego Zarządu ZGK i

Zarządu ZGK, iż wywóz odpadów raz w tygodniu nie jest standardem, że wywóz następuje w zależności od

potrzeb. 

Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że w budynkach wielolokalowych wywóz musi następować

minimum raz w tygodniu.  

Radny  Stanisław  Wełniak zaproponował  uwzględnienie  zapisu  „że  w  zależności  od  potrzeb”.  Radny

stwierdził, iż jest to bardzo iluzoryczne, ponieważ zapis „minimum raz w tygodniu” może oznaczać wywóz

raz w tygodniu. 

Przewodniczący Zarządu ZGK zaznaczył, że w takim znaczeniu odpady nie będą zalegały i dodał, że taka

sytuacja jest opisana w regulaminie.   

Zdaniem  radnego  Stanisława  Wełniaka nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  aby  utrzymać  dotychczasową

częstotliwość wywozu odpadów tzn. wywóz odpadów 3 razy w tygodniu. Radny dodał, że nikt nie zmusza

MZUK Sp. z o.  o.  w Złotowie do wywozu pustych pojemników. Radny poinformował,  że z informacji

uzyskanych od Prezesa Zarządu SM „Piast” oraz od Kierownika MZGL w Złotowie, najczęściej wszystkie te

pojemniki są pełne. Radny dodał, że w przypadku spółdzielni występuje jeszcze jeden problem, ponieważ

nie ma możliwości wejścia do tych wiat i  w przypadku pełnych pojemników może zdarzyć się sytuacja

pozostawienia odpadów obok wiaty. Radny stwierdził, że w przypadku częstotliwości wywozu odpadów z

domów jednorodzinnych należy mieć na uwadze,  że  są  różne sytuacje  np.  dla  niektórych częstotliwość

będzie zbyt mała. 

Przewodniczący Zarządu ZGK  poinformował,  że  jest  to  regulowane  poprzez  zwiększenie  pojemności

pojemników.  

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że jest to jakieś rozwiązanie. Radny dodał, że to jednocześnie jest tak,

że to nie będzie automat.   

Przewodniczący  Zarządu  ZGK  poinformował,  że  zwiększenie  pojemności  pojemników  następuje  na

prośbę właściciela nieruchomości.   
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Radny Stanisław Wełniak odniósł  się  do  sprawy uczestnictwa  Gminy Miasto  Złotów w ZGK.  Radny

poinformował, że radny Krzysztof Koronkiewicz jest zwolennikiem wystąpienia z tej struktury, natomiast

nie  zna stanowiska innych radnych w tej  sprawie.  W ocenie  radnego,  do tej  sprawy należy podchodzić

bardzo ostrożnie. W przekonaniu radnego, w obecnej sytuacji tego rodzaju decyzji nie można podejmować.

Radny uważa, że koszty obsługi na pewno nie będą niższe niż w ZGK. Zdaniem radnego, uwagi, które

padają w gminach – członkach ZGK, że koszty te mogłyby być niższe są uzasadnione. Radny podkreślił, że

powyższe uwagi są jego prywatnymi przemyśleniami na podstawie jego doświadczeń. 

Radna  Agnieszka  Jęsiek-Barabasz poinformowała,  że  po  zapoznaniu  się  z  propozycjami  ze  strony

Burmistrza  również  uważa  za  zasadne  podjęcie  ryzyka  wyodrębnienia  miasta  Złotowa  ze  ZGK.  Radna

dodała, że w tych propozycjach ZGK jest odbiór bioodpadów raz na 2 tygodnie. Radna podniosła kwestie

technicznie związane z ww. propozycjami. Radna potwierdziła ww. informację dot. odbioru tych odpadów

raz na tydzień. Radna zadała pytanie, czy jeżeli w danym tygodniu nie wygeneruje worka na bioodpady i nie

odda  tego  worka,  to  czy  dostanie  nowy  worek,  czy  ta  kolejka  ją  ominie?  W ocenie  radnej,  pomysł  z

odpłatnością  za  worki  nie  jest  „trafiony”.  Radna  zgodziła  się  w  tej  kwestii  z  radnym  Stanisławem

Wełniakiem. Radna poinformowała, że w przypadku worków na bioodpady to w okresie koszenia trawy nie

zawsze otrzymuje tyle worków ile wystawia. Radna dodała, że kosi również trawę w pobliżu swojego domu

na terenie miejskim.  

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że nie jest do końca przeciwny ZGK, ponieważ jako idea ZGK

jest dobra ale radny wyraził sprzeciw wobec polityki prowadzonej w Związku. Radny dodał, że nie uważa tej

polityki  za  dobrą  i  celną.  Przykładem  powyższego  jest  brak  działań  podjętych  przez  ZGK  w  celu

zniwelowania podwyżki 300% w grudniu ub. roku dla przedsiębiorców. Radny poinformował, że to nie była

mała podwyżka i dużo osób prowadzących działalność gospodarczą zrezygnowało z pojemników, co może

potwierdzić Przewodniczący Zarządu ZGK. Radny stwierdził, że urzędnicy otrzymują co miesiąc pensję i

nie muszą się martwić jak przedsiębiorcy o pozyskanie klientów i zapłacenie opłaty za zagospodarowanie

odpadów. Radny nadmienił, że ideą utworzenia ZGK było zespolenie się większej liczby gmin w „grubszego

producenta śmieci”, które odbierałby MZUK Sp. z o. o. w Złotowie. Zdaniem radnego, tłumaczenia MZUK

Sp. z o. o. w Złotowie dot. odbioru odpadów „po kosztach” są nieprawdziwe, ponieważ w takim układzie

ZGK  nie  otrzymywałby  takich  dywidend  z  zysku.  Radny  przypomniał  proces  powstawania  RIPOK  i

rozmowy  z  przedstawicielami  MZUK  Sp.  z  o.  o.  w  Złotowie.  Radny  dodał,  że  wówczas  „wszyscy”

zapewniali,  że  wyniku  realizacji  tej  inwestycji  cyt.  „o  połowę  będziemy  mieli  tańsze  śmieci”.  Radny

zaznaczył,  że ww. słowa wypowiedział Pan Prezes. Radny poinformował, że podczas ww. rozmów były

przedstawiane  „nasze  obawy”  m.in.  w zakresie  przejęcia  spółki  przez  cyt.  „Chińczyka,  gdzie  wtedy  p.

Fertikowski zapewniał nas, że nie ma takiej możliwości. Długo nie potrwało, Chińczycy przejęli”. Radny

stwierdził, że korzyścią z takiego rozwiązania są „niby” tańsze ceny o „2 czy 3 zł”, co według radnego nie

stanowi żadnej różnicy. Radny poinformował, że nie zdążył sprawdzić do sesji informacji dot. wysokości

opłat w wysokości 20 zł w Bydgoszczy i możliwości ich dofinansowania przez gminę. Radny stwierdził, że
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ZGK powstał m.in. po to, aby być pośrednikiem między mieszkańcem a MZUK Sp. z o. o. w Złotowie.

Radny wspomniał, że wówczas, kiedy mieszkaniec bezpośrednio załatwiał sprawy z MZUK Sp. z o. o. w

Złotowie, to ceny były niższe. Radny zgodził się z podwyżkami cen za zagospodarowanie odpadów, które

miały miejsce od tamtego czasu. Radny stwierdził, że ZGK miał „walczyć o mieszkańca” a tymczasem w

jego opinii nie jest w interesie ZGK  ta walka o mieszkańca, ponieważ Związek otrzymuje na koniec roku

większe dywidendy. Radny dodał, że nie zgadza się z tym, że środki z dywidend znajdują się na koncie

ZGK, ponieważ w jego ocenie środki te zostały wypracowane przez mieszkańców. Zdaniem radnego, środki

te  powinny wrócić  do mieszkańców,  ponieważ nie  jest  to  „przejadanie” środków tylko zwrot  nadwyżki

otrzymanej od mieszkańców. Radny dodał, że ZGK mógłby zostawić sobie 10-15% z tych środków, co jest

logicznym  rozwiązaniem.  Radny  poinformował,  że  według  przeprowadzonych  przez  niego  obliczeń  na

podstawie „Google” liczba mieszkańców powiatu złotowskiego wynosi ponad 57 tys. zł,  co dałoby 3 zł

upustu. Zdaniem radnego, rozrost administracji ZGK jest zbyt duży. Radny poinformował, że w poprzednim

okresie było 1,5 etatu i pracownicy dawali sobie radę na ten sam obszar, co obecnie. Natomiast na dzień

dzisiejszy w ZGK jest zatrudnionych na pełen etat 13 osób. Radny dodał, że na początku w ZGK, kiedy

siedziba  Związku  była  w  Urzędzie  Miejskim  w  Złotowie,  pracowały  4  osoby.  Radny  odniósł  się  do

informacji dot. budowy nowej siedziby Związku koło Stawnicy. Zdaniem radnego, powyższy pomysł jest

„absurdalny”,  ponieważ ze  względu na odległość starsi  mieszkańcy Złotowa nie  pójdą do ZGK w celu

załatwienia swoich spraw związanych z gospodarką odpadami. Radny stwierdził, że wybudowanie nowego

budynku za kwotę 5-6 mln zł (informacje z wywiadu w gazecie przedstawione przez Przewodniczącego

Zarządu ZGK), to przy cenach za dzierżawę obecnego lokalu w wysokości 5 tys. zł tzn. 60 tys. zł rocznie, to

koszt tej budowy zwróci po 100 latach. Radny nie zgadza się z udziałem miasta Złotowa w Związku, który

cyt. „nie dba o nas. To nie jest Związek, który ma ten kierunek zadbania o mieszkańca”. Następnie radny

zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Zarządu ZGK, jaką korzyść będzie miał mieszkaniec Złotowa z

nowego  siedziby  ZGK  w  Stawnicy?  Natomiast  odnośnie  kosztów  utrzymania  administracji,  radny

poinformował, że na styczniowej sesji stwierdził, że jest absurdem, żeby Zgromadzenie ZGK zagłosowało za

podwyżką  opłat  dla  przedsiębiorców  o  300%  i  za  2-3  minuty  w  kolejnym  głosowaniu  za  podwyżką

wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu ZGK wraz z dodatkiem specjalnym. Radny zadał pytanie dot.

ww. dodatku specjalnego, jakie działania podejmuje Przewodniczący Zarządu ZGK, które nie znajdują się w

jego zakresie obowiązków? Radny dodał, że dodatki specjalne są przyznawane za wykonywanie dodatkowej

pracy.  Zdaniem radnego,  ww.  przykłady podnoszą cenę zagospodarowania odpadów. W ocenie radnego,

można obniżyć obowiązujące ceny oddając ludziom środki z dywidend, które się im należą. 

Radny odniósł  się  do  kwestii  worków.  Radny  stwierdził,  że  po  następnej  podwyżce  ceny  za

zagospodarowanie  odpadów wyniosą pewnie powyżej  30 zł.  Zdaniem radnego,  obniżając  koszty o cenę

worków foliowych jest „paranoją”, ponieważ takie działanie nie obniży kosztów. Radny zadał pytanie, co z

mieszkańcami, którzy nie chcą w ogóle używać worków? Radny wyjaśnił, że nie używa przez cały rok ani

jednego worka, ponieważ posiada pojemniki (kubły). Radny poinformował, że sam zakupiły pojemniki za

ponad 400 zł  i nikt mu za ten zakup nie zwrócił środków. Radny zaznaczył, że nie używał, nie używa i nie
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zamierza używać worków na odpady. Radny stwierdził, że obniżka o 30 gr czy 60 gr za worek nie jest żadną

obniżką cyt. „to nie jest dbanie o mieszkańca”. 

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

poinformował, że do czasów, w których obowiązywała bezpośrednia umowa pomiędzy dostawcą odpadów a

MZUK Sp. z o. o. w Złotowie nie powrotu, ponieważ w międzyczasie weszła w życie ustawa, która inzcaej

te kwestie reguluje. Radny dodał, że w poprzednich czasach odpady nie były ewidencjonowane i panowała

wówczas „wolna amerykanka”. Natomiast obecnie system jest ewidencjonowany i kontrolowany, co również

wpływa na większe zatrudnienie. Radny stwierdził,  że nie mamy wpływu na działalności i koszty firmy

„Novago” i tym samym na zyski, ponieważ jest to prywatny podmiot, który weźmie udział w przetargu i

zaproponuje  kwotę,  którą  ZGK albo miasto Złotów w przypadku prowadzenia  samodzielnej  gospodarki

odpadami  zaakceptuje  albo  nie  zaakceptuje.  Radny  zadał  pytanie,  co  się  stanie  w  przypadku  nie

zaakceptowania  tej  ceny?  Radny  poinformował,  że  ani  ZGK  ani  miasto  nie  posiadają  odpowiedniego

zaplecza technicznego do odbioru i przewozu odpadów. Radny wyraził nadzieję, że do przetargu zgłosi się

więcej firm z branży. Radny odniósł się do propozycji przedstawionej przez Burmistrza, która w jego ocenie

zawiera konieczne elementy. Radny poinformował, że Rada powinna ww. stanowisko przyjąć, ewentualnie je

modyfikując.  Radny  dodał,  że  ww.  propozycje  zawierają  otrzymywanie  przez  mieszkańców  zabudowy

jednorodzinnej raz w miesiącu niezbędnego pakietu worków, w ocenie radnego może być rzadziej np. raz na

3 miesiące w ilości wynikającej z przeciętnej w gminie. Natomiast w przypadku wytworzenia większej ilości

odpadów niż wynika to z przeciętnej ilości, właściciel nieruchomości otrzyma dodatkowy pakiet worków

podlegający  ewidencji  prowadzonej  przez  operatora  lub  ZGK.  Radny  zaznaczył,  że  z  tych  propozycji

wynika,  że  mieszkaniec  zabudowy jednorodzinnej  otrzyma pakiet  worków,  nie  będzie  musiał  płacić  za

niego.  Zdaniem  radnego,  powyższe  rozwiązanie  jest  bardzo  dobre,  ponieważ  to  spowoduje  możliwość

weryfikacji.  Radny dodał,  że jeżeli  ktoś będzie pobierać nadmierną ilość worków to może świadczyć o

większej liczbie osób przebywających w danej nieruchomości niż ta zadeklarowana. Radny zaznaczył, że w

przypadku miasta Złotowa to w systemie brakuje ok. 20% osób. Radny nadmienił,  że brak tych osób w

systemie generuje dodatkowe koszty dla pozostałych mieszkańców. Radny poinformował, że z własnego

doświadczenia  wie,  że  odpady  z  zabudowy  wielorodzinnej  są  wywożone  częściej  niż  raz  w  tygodniu.

Natomiast jeżeli zdarza się, że w punktach znajduje się większa ilość odpadów, to radny wówczas dzwoni do

MZUK i nie ma problemu, odpady te są wywożone albo tego samego dnia albo dnia następnego. Radny

dodał, że MZUK nawet z pominięciem ZGK przyjmuje takie zlecenia. Radny poinformował, że w zakresie

częstotliwości wywozu odpadów z zabudowy jednorodzinnej to w przedstawionych propozycjach nie ma

zmian.  W ocenie  radnego,  w zakresie  propozycji  przygotowanych przez Burmistrza  można ewentualnie

zmienić częstotliwość przekazywania pakietu worków tj. wydłużyć go niż zaproponowany okres 1 miesiąca.

Radny dodał, że również popiera dłuższy okres czasu.

Radny Stanisław Wełniak stwierdził,  że  powinien być to  dłużysz termin,  który wpłynie  na racjonalne

zachowanie odnośnie zużycia worków na odpady. 
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Radny Stanisław Wojtuń zaproponował wprowadzenie poprawki odnośnie przekazywania pakietu worków

raz na 3 miesiące. 

Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący  Zarządu  ZGK,  który  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnych.

Przewodniczący  Zarządu  ZGK  w  odpowiedzi  na  propozycję  radnego  Stanisława  Wełniaka  dot.

częstotliwości  przekazywania  mieszkańcom  pakietu  worków,  poinformował,  że  jest  „złagodzeniem”

propozycji przedstawionej przez Zarząd ZGK, ponieważ jest tam mowa o pakiecie półrocznym i rocznym.

Kwestia ta jeszcze zostanie poddana dyskusji. Przewodniczący Zarządu ZGK dodał, że te pakiety byłyby

przygotowane w zależności od liczby osób zgodnie ze złożoną deklaracją. Przewodniczący Zarządu ZGK

poinformował,  że  Zarząd  ZGK  proponuje  odpłatne  przekazywanie  pakietów  worków,  natomiast  radny

Stanisław Wełniak proponuje przekazywanie po ewidencji dodatkowych worków. Przewodniczący Zarządu

ZGK stwierdził, że jest to łagodniejsza forma niż propozycja Zarządu ZGK. Przewodniczący Zarządu ZGK

zaznaczył, że należy iść w tym kierunku celem poczynienia oszczędności. Przewodniczący Zarządu ZGK

wspomniał,  że zostały przesłane dane,  że w 2021 r.  zostało ok.  1.00.400 worków o wadze ok.  44 tony.

Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że ZGK raz płaci za worki zakupione tzn. w granicach ok. 60

gr za worek, natomiast drugi raz za te 44 tony jeżeli są one rzucone na samochód i są dostarczane do RIPOK

jako  odpad.  Przewodniczący  Zarządu  ZGK  zaznaczył,  że  w  tej  sprawie  tj.  odpłatnego  przekazywania

dodatkowych worków nie grała rolę tylko kwestia ekonomiczna. Kolejną kwestią był przykład przytoczony

przez Przewodniczącego Zarządu ZGK z terenu miasta Łobżenica i chodzi o kwestie sanitarne i porządkowe.

Przewodniczący  Zarządu  ZGK  dodał,  że  ww.  kwestia  będzie  przedmiotem  dyskusji  i  radni  mają  jak

najbardziej prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie nieodpłatnego przekazywania worków, który będzie

przedmiotem obrad Zgromadzenia ZGK. Przewodniczący Zarządu ZGK nadmienił, że Związek czeka tylko

na stanowisko Gminy Miasto Złotów, ponieważ pozostałe gminy – członkowie ZGK już przekazały swoje

stanowiska. 

Przewodniczący  Zarządu ZGK  poinformował,  że  tylko  wyłączoną  decyzją  rady  gminy  jest  zarówno

przystąpienie jak i wystąpienie ze związku komunalnego. Przewodniczący Zarządu ZGK dodał, że w piśmie

skierowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie podał warunki zawarte w statucie odnośnie

wystąpienia gminy z ZGK. Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że do dnia 30 czerwca należy

złożyć uchwałę  o wystąpieniu z  ZGK i  samodzielnie  prowadzić  gospodarkę odpadami.  Przewodniczący

Zarządu ZGK stwierdził,  że jego osobistym zdaniem mówienie, że Związek nie dba o mieszkańców, co

powiedział radny Krzysztof Koronkiewicz, uważa jako „policzek” dla swojej osoby jak i dla pracowników

ZGK oraz dla przedstawicieli poszczególnych gminy - członków Zgromadzenia ZGK, którzy biorą na siebie

olbrzymią odpowiedzialność za ceny. Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że pozostałe kwestie

podniesione przez radnego Stanisława Wełniaka są możliwe do wprowadzenia.  Przewodniczący Zarządu

ZGK zaznaczył,  że  nie  zapoznał  się  z  wczorajszym stanowiskiem Burmistrza  ale  Zarząd ZGK również

zaproponował  podział  tego  zamówienia  nie  na  sektory  ale  na  części,  z  uwagi  na  łatwiejszy  sposób
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przeprowadzenia postepowania przetargowego. Przewodniczący Zarządu ZGK zwrócił  uwagę, że podział

zamówienia na sektory ma na celu urealnienie/urzeczywistnienie kosztów systemu. Przewodniczący Zarządu

ZGK stwierdził, że w przypadku podzielenia tego zamówienia na części czy też sektory, w przypadku ZGK,

nie ma możliwości rozgraniczenia kosztów np. kosztów administracyjnych. Przewodniczący Zarządu ZGK

oznajmił, że pozostałe gminy zdecydowały o utworzeniu jednego sektora, w przypadku kiedy miasto Złotów

będzie  dążyło  do  stworzenia  własnego  sektora  i  dodał,  że  jak  sądzi  to  pozostałe  gminy  nie  będą

przeszkadzały w  tym procesie. Przewodniczący Zarządu ZGK zaznaczył, że jedyną 100% gwarancję dot.

ilości odpadów zebranych w danej gminie. Natomiast koszty, szczególnie administracyjne funkcjonują w

odmiennym trybie. Przewodniczący Zarządu ZGK stwierdził że cyt. „jakby na to nie patrzeć, podniesie to

koszty ale wybór należy do Państwa”. 

Następnie Przewodniczący Zarządu ZGK odniósł się do zapytania radnej Agnieszki Jęsiek-Barabasz dot.

worków. Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że do tej pory zgodnie z regulaminem utrzymania

czystość ZGK za każdy oddany worek jest przekazywany jeden, czyli w przypadku nie oddania worka nie

otrzymuje  się  nowego  worka.  Przewodniczący  Zarządu  ZGK  dodał,  że  w  przypadku  zatwierdzenia

przekazywania pakietu worków np. na okres półroczny, to wówczas w przypadku stwierdzenia braku, to

klient musi się udać po worki do ZGK w celu zaewidencjonowania. 

Przewodniczący Zarządu ZGK odniósł się do zarzutów radnego Krzysztofa Koronkiewicza dot. polityki

ZGK i podwyżki dla firm. Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że podwyżka dla firm obowiązuje

od lutego br.  Przewodniczący  Zarządu  ZGK dodał,  że  po  przeprowadzeniu  analizy  finansowanej  a  nie

poprzez liczbę pojemników okazało się, że ani jedna firma do tej pory nie zrezygnowała z usług ZGK, a jest

jeszcze klika dni na wystąpienie. Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że część firm zmniejszyła

ilość wywozów i liczbę pojemników. Przewodniczący Zarządu ZGK zaznaczył, że poprzednio przy opłacie

5.90 zł  za pojemnik 120 litrowy, przedsiębiorcy nie przejmowali  się tym, że mają po 10 pojemników z

odpadami poprodukcyjnymi. Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że do przedsiębiorców zostały

wysłane  pisma  informacyjne  o  podwyżce.  Przewodniczący  Zarządu  ZGK  zaznaczył,  że  zdarzyły  się

przypadki  nieotrzymania  takiego  pisma  przez  przedsiębiorców.  Przewodniczący  Zarządu  ZGK

poinformował, że porównując w złotówkach po przeliczeniu trzykrotnym w związku z podwyżką stanu na

dzień 1 lutego br.  do poniedziałku/wtorku w tym tygodniu jest  o  100 tys.  zł  więcej  wpływów pomimo

obniżenia przez przedsiębiorców liczby pojemników i częstotliwości wywozu. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że przy podwyżce 300% trudno nie mieć „wzwyżki”. 

Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że według przeprowadzonych obliczeń na dzień 1 lutego br.

po nowych stawkach po trzykrotnym wzroście ceny, że kwota, która wpłynęła przedwczoraj była wyższa o

100 tys. zł  od poprzedniej kwoty. Przewodniczący Zarządu ZGK dodał,  że ta trzykrotna podwyżka była

konsekwencją obniżenia ceny w roku 2019 r. na 5,90 zł z dwudziestu kilku złotych przez rząd w ciągu jednej
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nocy. Obecnie została przywrócona możliwość podania ceny kalkulacyjnej. Przewodniczący Zarządu ZGK

poinformował,  że  w  ZGK obowiązuje  jedna  z  najniższych  opłat  za  pojemniki,  najniższa  w przypadku

mieszkańców w okolicy. Natomiast w przypadku osób fizycznych i nieruchomości zamieszkanych to ceny są

jednymi z najniższych w kraju i nie jest prawdą, że ta różnica wynosi 2-3 zł. Przewodniczący Zarządu ZGK

dodał, że te informacje przesyła radnym już od kliku lat i ceny obowiązujące w ZGK były zawsze jednymi z

najniższych,  najniższe  w  okolicy  na  pewno.  Przewodniczący  Zarządu  ZGK poinformował,  że  w  ZGK

mieszkaniec  płaci  cenę  25,65  zł,  natomiast  mieszkańcy  Krajenki  i  Jastrowia  płacą  po  33  zł.  Ceny  w

Białośliwiu, Kaczorach, Miasteczku Krajeńskim i Wysokiej wynoszą 44 zł; w Czarnkowie i Ujściu 35 zł; w

Drawsku, Krzyżu i Wieleniu 36 zł; w Wyrzysku 34 zł. Przewodniczący Zarządu ZGK nadmienił, że Wyrzysk

wyszedł z PRGOK w tym samym czasie co Okonek. Wyrzysk rozpoczął samodzielną gospodarkę odpadami,

natomiast Okonek dołączył do ZGK. Przewodniczący Zarządu ZGK stwierdził, że „rozbawiła” go niedawna

wypowiedź  radnego  Henryka  Golli  dot.  rozmowy  radnego  z  p.  Burmistrz  o  gospodarce  odpadami  w

Wyrzysku.  Przewodniczący  Zarządu  ZGK  dodał,  że  radny  w  ww.  wypowiedzi  bez  sprawdzenia  cen

stwierdził, że mieszkańcy są zadowoleni z tego systemu. Zdaniem Przewodniczącego Zarządu ZGK, nie jest

to droga dla ZGK, aby podnieść cenę do 34 zł. Przewodniczący Zarządu ZGK zaznaczył, że według ZGK

ceny obowiązujące u nas są i tak wysokie. Przewodniczący Zarządu ZGK dodał, że w Wyrzysku obowiązuje

dodatkowo uchwała o dofinansowaniu przez gminę systemu gospodarki odpadami. Przewodniczący Zarządu

ZGK stwierdził, aby radni w swoich porównaniach wysokości cen porównywali pakiety, które są zawarte w

tych  cenach  m.in.  częstotliwość  wywozu  odpadów.  Przewodniczący  Zarządu  ZGK  poinformował,  że

Krajenkę i Jastrowie obsługuje MZUK Sp. z o. o. w Złotowie, który wygrał przetargi w tych gminach z

firmą  „Altvater”.  Przewodniczący  Zarządu  ZGK  zgodził  się  z  wcześniejszą  wypowiedzią  radnego

Stanisława Wełniaka, że w tegorocznym przetargu ZGK najprawdopodobniej wystartuje firma „Altvater” w

ramach „rewanżu”. Przewodniczący Zarządu ZGK dodał, że MZUK Sp. z o. o. w Złotowie przegrał przetarg

przeprowadzony w tym roku w zakresie sektora 5 tj. Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie i Wysoka

kwotą ok. 300 tys. zł, natomiast w ub. roku spółka wywoziła z tego sektora odpady. 

Radny  Henryk  Golla w  odniesieniu  do  swojej  rozmowy  z  p.  Burmistrz  Wysokiej  poinformował,  że

stwierdziła ona, że mieszkańcy są zadowoleni i dodał, że nie zapytał wówczas o cenę. 

Radny Stanisław Wełniak dodał, że ważne jest co ludzie sądzą o tym systemie a nie Burmistrz. 

Przewodniczący Zarządu ZGK odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza w sprawie

cen uzależnionych i  ich obniżki  o  50% w momencie  powstania RIPOK. Przewodniczący Zarządu ZGK

nadmienił,  że  radny  Krzysztof  Koronkiewicz  aktywnie  uczestniczył  w  procesie  budowy  tej  instalacji.

Przewodniczący Zarządu ZGK zaznaczył, że jakakolwiek obniżka była przegrana już na stracie, ponieważ na

bramie nie może być żadnej różnicy. Przewodniczący Zarządu ZGK dodał, że jest to możliwe mając udział,

dywidendy.  Przewodniczący  Zarządu  ZGK  poinformował,  że  w  piśmie  do  Przewodniczącego  Rady

Miejskiej podał wartość dywidendy z kilku lat i nigdy nie była to kwota 2 mln zł. Przewodniczący Zarządu
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ZGK przytoczył wartość otrzymanych przez ZGK dywidend: 31 lipca 2018 r. 341 tys. zł, 8 lipca 2019 r. 541

tys. zł, 28 grudnia 2019 r. 457 tys. zł, 29 września 2020 r. 241 tys. zł, 24 listopada 2020 r. 241 tys. zł, 31 maja

2021 r.  358.320,00 zł,  23 grudnia 2021 r.  230.074,80 zł.  Łączna wartość otrzymanych dywidend w tym

okresie wynosi 3.357 tys. zł tj. od czasu, kiedy ZGK posiada udziały w MZUK Sp. z o. o. w Złotowie.

Przewodniczący  Zarządu  ZGK  poinformował,  że  wszystkie  pieniądze,  które  wpływają  do  ZGK,  za

wyjątkiem „składkowych” poszczególnych gmin w wysokości ok. 50 kilku tys. zł tj. 1 zł od mieszkańca, nie

mogą zostać wykorzystane na nic innego. Środki te wracają w różnej postaci, co wynika m.in. z realizacji

działań  zapisanych  w  ustawie  (informacja  na  temat  tych  działań  również  została  przesłana

Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej)  np.  budowa  „pszoków”.  Przewodniczący  Zarządu  ZGK  dodał,  że

polityka ZGK jeszcze za cyt.  „jednego z ojców założycieli” radnego Stanisława Wełniaka była taka,  że

najpierw  „pszoki”  były  budowane  najdalej  i  obecnie  została  Gmina  Złotów,  która  powinna  posiadać

przynajmniej 2 tego rodzaju punkty. Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że budowa cyt. „jakiegoś

budynku” za 5 mln zł to wybudowanie tzw. „pszoku centralnego” wraz z budynkiem administracyjnym.

Przewodniczący Zarządu ZGK wyjaśnił, że obecna siedziba jest wynajmowana przez ZGK jeszcze na 2 lata i

podejrzewa, że GS „Rolnik” już nie przedłuży tej  umowy. Przewodniczący Zarządu ZGK zaznaczył,  że

siedziba musi posiadać warunki do przechowywania ogromu dokumentacji i akt. Przewodniczący Zarządu

ZGK poinformował, że porównując strukturę Związku z podobnymi związkami komunalnymi zarówno pod

kątem liczby mieszkańców czy liczby gmin, to w ZGK jest najmniej zatrudnionych osób.  Przewodniczący

Zarządu  ZGK  zwrócił  się  do  radnego  Krzysztofa  Koronkiewicza  z  prośbą  o  przeczytanie  ustawy  i

zapoznanie się z zadaniami podmiotu zajmującego się systemem gospodarki  odpadami.  Przewodniczący

Zarządu  ZGK  dodał,  że  pracownicy  są  dobierani  do  tych  działań.  Przewodniczący  Zarządu  ZGK

poinformował, że Piła zatrudnia ponad 40 osób. Przewodniczący Zarządu ZGK dodał, że na posiedzenie

Zgromadzenia ZGK będzie posiadał dane na temat 18 związków komunalnych, które zrzeszają 250 gmin i

zostanie przedstawiona struktura zatrudnienia. Przewodniczący Zarządu ZGK odniósł się do podnoszonych

zarzutów dot. przerostu administracji i w odpowiedzi na pytanie o liczbę zatrudnionych poinformował, że 15

albo 16 osób, ponieważ jedna osoba jest na „wychowawczym”, kolejna na „macierzyńskim”, 3 „pomoce” z

PUP  i  występuje  ciągła  rotacja.  Przewodniczący  Zarządu  ZGK  podkreślił  ogrom  zadań  do  realizacji.

Przewodniczący Zarządu ZGK zaznaczył, że Związek otrzymał pozwolenie na złożenie do programu „Polski

Ład”  wniosku  o  dofinansowanie  na  budowę  tego   budynku  i  „pszoku”  dzięki  głosom  członków

Zgromadzenia.  Przewodniczący Zarządu ZGK zaznaczył,  że  byłoby nieporozumieniem nie  wzięcie  tych

95% czy 90% środków w zakresie dofinansowania ze źródła zewnętrznego na wybudowanie tego obiektu,

który będzie kosztował tylko 5% środków własnych. Przewodniczący Zarządu ZGK odniósł się do uwag dot.

okresu czasu zwrotu tych środków. Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował,  że na dzisiejszej  sesji

słyszał, że nie wszystkie budynki są po to, aby była obliczana stopa zwrotu jak np. w przypadku basenu,

który  ma służyć  mieszkańcom.  Przewodniczący  Zarządu ZGK zaznaczył,  że  ww.  budynek również  ma

służyć mieszkańcom. Przewodniczący Zarządu ZGK dodał,  że w obecnej siedzibie pracownicy ZGK nie

mają warunków np. do odbycia szkoleń, które jednym z obligatoryjnych zadań.      
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Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że mieszkańców interesują ich własne „portfele” a nie to, czy

Przewodniczący Zarządu ZGK będzie miał „wygody” i miejsce do przeprowadzania szkoleń. 

Przewodniczący Zarządu ZGK ponownie poinformował, że te zadania muszą być zrealizowane z tych

samych  pieniędzy  zgodnie  z  ustawą.  Przewodniczący  Zarządu  ZGK  ponownie  podkreślił,  że  w  ZGK

obowiązuje jedna z najniższych stawek i zadał pytanie, co jeszcze można zrobić innego? Przewodniczący

Zarządu ZGK odniósł się do zarzutu o podwyższeniu jego wynagrodzenia i podkreślił, że wynika ono z tego

samego rozporządzenia, które mówi o podwyżce dla wójta, burmistrza z września 2021 r. Przewodniczący

Zarządu ZGK poinformował, że dodatek specjalny jest możliwy i jest to zgodne z prawem. Przewodniczący

Zarządu ZGK zwrócił się do radnego Krzystzofa Koronkiewicza i poinformował, że w ZGK funkcjonują

organy,  które posiadają  pewne uprawnienia  i  ponoszą odpowiedzialność za  realizacji  zadań własnych,  a

Zgromadzenie  ZGK  podjęło  uchwałę  o  podwyżce  dla  Przewodniczącego  Zarządu  ZGK,  która  została

upubliczniona. Przewodniczący Zarządu ZGK stwierdził cyt. „co jeszcze mam odszczekać, że co, że nie

jestem żyrafą”. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że chodzi o to, jakie zadania Przewodniczący Zarządu ZGK

wykonuje ponad swój zakres obowiązków, że otrzymuje dodatek specjalny. 

Przewodniczący  Zarządu  ZGK poinformował,  że  to  wiedzą  członkowie  Zgromadzenia  ZGK,  którzy

głosowali, ponieważ on wyszedł z sali na czas głosowania tej uchwały. 

Radny  Stanisław  Wełniak poinformował,  że  Przewodniczący  Zarządu  ZGK  nie  otrzymał  100%  jak

Wicestarosta. 

Przewodniczący  Zarządu  ZGK poinformował,  że  nie  otrzymał  ani  100% ani  90% i  posiada  jedną  z

najniższych w związkach i nie będzie na tym ubolewał, ponieważ te podwyżki miały charakter „polityczny”.

Przewodniczący przywołał radnych do porządku i zwrócił się do nich z prośbą o dyskusję nad przedmiotem

niniejszego punktu obrad dot. warunków przyszłego przetargu. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu ZGK o udzielenie odpowiedzi

na pytanie dot. worków tzn. co mają zrobić te osoby, które posiadają pojemniki? 

Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach i

uchwała  Zgromadzenia  ZGK o szczegółowym sposobie  zagospodarowania  odpadów mówi wyraźnie,  że

pojemniki  zabezpiecza  operator.  Przewodniczący  Zarządu  ZGK  stwierdził,  że  jeżeli  w  tym  zakresie

panowałaby  „wolna  amerykanka”  tj.  że  każdy  może  zakupić  pojemnik  to  kupowane  byłyby  dowolne

pojemniki, które byłyby zniszczone przy odbiorze odpadów i wówczas powstawałaby kwestia odpłatności,
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ponieważ pracownicy operatora zniszczyli pojemnik, dlatego właśnie kwestia ta musi być ustalona odgórnie.

Przewodniczący  Zarządu  ZGK  zaznaczył,  że  jeżeli  radny  zakupił  pojemniki,  to  zrobił  to  na  własną

odpowiedzialność i nie ma z tego tytułu żadnych zwrotów. 

Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi Zarządu SM „Piast” w Złotowie, p. Wojciechowi Buczkowi. 

Prezes Zarządu SM „Piast” potwierdził informację przedstawioną przez Przewodniczącego Zarządu ZGK

dot. częstotliwości wywozu odpadów tzn. jeżeli jest taka potrzeba, to w Złotowie te wywozy odbywają się

częściej  i  odbywają  się  3  razy w tygodniu  dla  odpadów zmieszanych i  2  razy  dla  selektywnej  zbiórki

odpadów. W ocenie Prezesa Zarządu SM „Piast”, ww. częstotliwość jest minimum, które na obecną chwilę

funkcjonuje, aby pojemniki nie zostały przepełnione. Prezes Zarządu SM „Piast” stwierdził, że w przypadku

zmniejszenia częstotliwości wiaty zostają przepełnione. Prezes Zarządu SM „Piast” dodał, że w przypadku,

jeżeli dzień wywozu przypada na dzień nieroboczy, to wiaty zostają przepełnione i prawie przez tydzień

występuje problem z przepełnionymi pojemnikami na osiedlach. Prezes Zarządu SM „Piast” poinformował,

że  w  Okonku  na  75-mieszkaniowy blok  zostało  postawionych  6  wiat  śmietnikowych,  odbiór  odpadów

zmieszanych odbywa  się  raz  w tygodniu  i  operator  nie  przyjeżdża  częściej  tylko  samowolnie  dostawił

pojemniki przy ww. wiatach śmietnikowych. Prezes Zarządu SM „Piast” zwrócił się z prośbą do radnych,

aby  dążyli  do  tego,  aby  zapis  o  minimalnym tj.  co  najmniej  dwu  lub  trzykrotnym wywozie  odpadów

zmieszanych z zasobów wielorodzinnych widniał w dokumentacji przetargowej. Prezes Zarządu SM „Piast”

wyraził  obawę,  że  jeżeli  zostanie  pozostawiony  „zapis  otwarty”,  to  później  operator,  który  wygra  ten

przetarg może żądać dodatkowej opłaty za każdorazowy dodatkowy wywóz odpadów.   

 

Przewodniczący Zarządu ZGK zaznaczył, że powyższy zapis nie jest jedynym w tym temacie.  

Prezes Zarządu SM „Piast” pozytywnie odniósł się do umieszczenia tego zapisu w przetargu i zwrócił się z

prośbą,  aby  został  on  zapewniony  w  umowie.  Prezes  Zarządu  SM  „Piast”  poinformował,  że  koszt

wybudowania nowych wiat śmietnikowych to ok. 2 mln zł. Prezes Zarządu SM „Piast” zaznaczył,  że w

przypadku zmniejszenia częstotliwości wywozu odpadów wystąpi konieczność dobudowania 3 razy więcej

wiat i wydatkowania kolejnych 4 mln zł, Prezes SM „Piast” zaznaczył, że nie ma miejsca na budowę nowych

wiat. Prezes Zarządu SM „Piast” poinformował, że Rada poprzedniej kadencji zadecydowała o wstąpieniu

do ZGK i zdaniem Prezesa Zarządu SM „Piast” w tym momencie Rada została pozbawiona możliwości

wpływu na wysokość stawki. Prezes Zarządu SM „Piast” stwierdził, że Przewodniczący Zarządu ZGK na

dzisiejszej sesji  prosi Radę o opinię w zakresie propozycji ale ostatnie zdanie w tym zakresie należy do

ZGK. Prezes Zarządu SM „Piast” dodał, że przynależność do ZGK powoduje, że Rada nie ma możliwości

wspierania mieszkańców Złotowa w zakresie obniżenia stawki czy dofinansowania z nadwyżki budżetowej.

Prezes Zarządu SM „Piast” podkreślił, że podjęcie decyzji o wystąpieniu z ZGK nie jest łatwym tematem. W

osobistej  opinii  Prezesa  Zarządu  SM  „Piast”,  w  przypadku  samodzielnej  gospodarki  odpadami,  koszty

systemu mogły być tańsze i zaznaczył, że nie przeprowadził w tej kwestii analizy i ta opinia nie jest poparta
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żadnymi  badaniami.  Zdaniem  Prezesa  Zarządu  SM  „Piast”,  jeżeli  miasto  prowadziłoby  samodzielnie

gospodarkę odpadami to byłoby to lepsze spełnienie przesłanki ustawy o gospodarce odpadami, że ma ona

posiadać charakter nonprofitowy, tak jak to funkcjonuje w spółdzielni tzn. wypracowana nadwyżka przez

spółdzielnię z działalności gospodarczej jest przeznacza na walnym zgromadzeniu na obniżenie czynszów

czy podwyższenie funduszu remontowego, czyli pozyskane w ten sposób środki wracają do mieszkańców w

całości. Prezes Zarządu SM „Piast” poinformował, że w 2020 r. zysk netto ZGK wyniósł ponad 1,3 mln zł, w

2019 r. 1,2 mln zł a w 2018 r. 700 tys. zł, w 2017 r. 300 tys. zł. Prezes Zarządu SM „Piast” zgodził się z tym,

że  ZGK ma  obowiązek  realizacji  zadań  ustawowych  jednak  Prezes  Zarządu  SM „Piast”  poparł  zdanie

radnego Krzysztofa Koronkiewicza, że środki te powinny trafić do mieszkańców. Prezes Zarządu SM „Piast”

poinformował, że SM „Piast” wpłaca ok. 1,5 mln zł rocznie w imieniu mieszkańców do ZGK, co łącznie

przez 5 lat daje kwotę ponad 7 mln zł. Prezes Zarządu SM „Piast” stwierdził, że za tą kwotę mieszkańcy

otrzymali tydzień szkoleń, w których wzięło udział kilkanaście osób. W ocenie Prezesa Zarządu SM „Piast”,

nie  jest  to  wymierne  wsparcie  dla  osób,  które  płacą  za  odpady  i  nie  jest  to  wymiera  realizacja  tego

nonprofitowego  charakteru  Związku.  Zdaniem  Prezesa  Zarządu  SM  „Piast”,  powyższe  byłoby  lepiej

spełnione jeżeli decyzje te byłyby w rękach samorządu lokalnego miasta Złotowa. Następnie Prezes Zarządu

SM „Piast” na podstawie danych za okres 2017-2020 odniósł się do zysku i dywidend MZUK Sp. z o. o. w

Złotowie.  Prezes  Zarządu  SM  „Piast”  stwierdził,  że  nie  zna  wysokości  procentu  z  zysku,  który  jest

przeznaczany na dywidendy. Prezes Zarządu SM „Piast” dodał,  że minimalny zysk spółki za 2020 r. na

podstawie dywidend i założeniu, że ZGK posiada ok. 25%, wynosił 2 mln zł, w 2019 r. 4 mln zł, wcześniej

1,2 mln zł. Prezes Zarządu SM „Piast” stwierdził, że słyszymy „slogany” odnośnie wzrostu cen, natomiast w

ocenie Prezesa Zarządu SM „Piast” wyniki finansowe spółki tego nie pokazują. Prezes Zarządu SM „Piast”

porównał tą sytuację na przykładzie wzrostu kosztów paliwa i danych dot. zysku PKN Orlen za I kwartał

2022 r. 2,8 mld zł, PGN podwyższa ceny gazu podając jako przyczynę wzrost cen, PGN zamknęło zysk za I

kwartał 2022 r. netto po opodatkowaniu kwotą ponad 4 mld zł, a za I kwartał 2021 r. 1,2 mld zł. Prezes

Zarządu SM „Piast” zaznaczył, że „slogany” o tym, że wszystko drożeje nie przekładają się na zyski firm,

które  świadczą  usługi  dla  społeczeństwa.  Prezes  Zarządu  SM „Piast”  zaznaczył,  aby  na  ten  fakt  radni

zwrócili uwagę. Prezes Zarządu SM „Piast” podkreślił, że Rada obecnie nie ma żadnego wpływu na system

gospodarki odpadami, w tym na ceny i działalność spółki. Prezes Zarządu SM „Piast” dodał, że jeżeli miasto

zmieniłoby formę zarządzania czy system gospodarki  śmieciowej to  te firmy nie miałyby tak wysokich

zysków i  cyt.  „nie  chciały  jeszcze  więcej  od  nas,  czyli  od  mieszkańców”.  Prezes  Zarządu SM „Piast”

stwierdził,  że  mieszkańcy  powinni  mieć  zapewnioną  taką  samą  częstotliwość  odbioru  odpadów  przy

założeniu, że nie będzie to 2 lub 3 razy droższa usługa. 

Przewodniczący Zarządu ZGK stwierdził, że z punktu widzenia Prezesa Zarządu SM „Piast” jest cyt. „ok.

ponieważ on patrzy o swoją firmę”. Przewodniczący Zarządu ZGK zwrócił  uwagę, że wielolokalowa tj.

również dwurodzinna zabudowa i jeżeli zostanie wprowadzony zapis „że nie rzadziej niż 3 razy” to będzie

obligować operatora do odbioru tych odpadów nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu. Przewodniczący Zarządu

ZGK poinformował, że w przepisach prawnych jest wskazane, że odbiór powinien odbywać się minimum
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raz w tygodniu przy spełnieniu wymogów, że pojemniki nie mogą być przepełnione, co się czasami zdarza.

Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że dawno ze SM „Piast” nie było sygnałów o przepełnieniu

wiat  i  dodatkowych  odbiorach.  Przewodniczący  Zarządu  ZGK  wyraził  przypuszczenie,  że  SM  „Piast”

rozwiązuje te problemy bezpośrednio z MZUK Sp. z o. o. w Złotowie i zapowiedział zweryfikowanie tej

sprawy.   

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że fakty są takie, że chodzi o „minimum”, które należy wypełnić.

Radny dodał, że funkcjonuje minimum i cyt. „i jest totalny spór”, który  jeżeli się nie rozstrzygnie to „zaleją

nas śmieci”. Zdaniem radnego, nie należy dopuszczać do takich sytuacji i należy to uregulować konkretnie,

że jeżeli jest zapis o 3 wywozach w tygodniu, to odpady są odbierane przez operatora 3 razy w tygodniu.

Radny dodał, że nikt nie będzie wymagał od operatora przyjeżdżania po odpady, jeżeli pojemniki będą psute.

Jednak w ocenie radnego, gmina byłaby wówczas w lepszej sytuacji. W ocenie radnego, ten zapis jest bardzo

ryzykowny i radny nie zgodził się na niego. 

Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że taki zapis funkcjonuje od 2013 r. i jeżeli są drastyczne

przepełnienia pojemników, to MZUK jest  karany,  ZGK nalicza wówczas karę za nieodebranie odpadów

m.in. odbierano odpady z terenów SM „Piast” w soboty. Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że w

przypadku wprowadzenia zapisu dot. 3 odbiorów odpadów to cyt. „dajemy glejt na to, że on będzie liczył do

ceny swojej oferty, że on musi do każdego wielolokalowego pojechać 3 razy”. Przewodniczący Zarządu

ZGK dodał, że od 2013 r. sytuacja ta poprawia się i jest coraz lepiej. 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że do tej pory było zapisane, że odpady zmieszane są wywożone

minimum 3 razy. 

Przewodniczący Zarządu ZGK odpowiedział, że nie funkcjonował taki zapis, ponieważ obowiązującym

jest zapis o wywozie raz w tygodniu. Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że wywóz 3  razy w

tygodniu dot. domków jednorodzinnych i jest to odrębna sprawa. Przewodniczący Zarządu ZGK zaznaczył,

że obowiązuje zapis dot. odbioru odpadów 3 razy w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej a w przypadku

miast raz w tygodniu i te zapisy są respektowane. Natomiast w wielolokalowych jest zapis o „minimum”,

aby być  elastycznym i  zostawić  sobie  „furtkę”.  Przewodniczący  Zarządu  ZGK poinformował,  że  ZGK

posiada ponad 18% udziałów w MZUK Sp. z o .o. w Złotowie. Przewodniczący Zarządu ZGK zaznaczył, że

zysk spółki dzielony tymi procentami to jest cały zysk spółki łącznie z zakładem pogrzebowym i innymi

działalnościami a nie tylko zysk z odbioru odpadów z terenu ZGK. Przewodniczący Zarządu ZGK odniósł

się wypowiedzi Prezesa Zarządu SM „Piast” w sprawie wpływu Rady Miejskiej na decyzje podejmowane

przez ZGK. Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że Rada Miejska a poprzez nią mieszkańcy ma

wpływ na ZGK taki, że w Zgromadzeniu ZGK zasiada 6 radnych – przedstawicieli miasta Złotowa na 21

miejsc  (4  miejsca posiada  Gmina  Złotów,  3  Gmina  Tarnówka i  po 2  pozostałe  gminy:  Okonek.  Lipka,

Zakrzewo i Łobżenica).     
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Prezes  Zarządu  SM  „Piast” zadał  pytanie,  kto  podejmuje  decyzje  w  sprawie  SWIZ  w  zakresie

przeprowadzania postępowań przetargowych? 

Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował,  że obecnie  ZGK jest  na etapie opracowywania SWIZ i

wszystkie gminy otrzymały propozycje zmian i  mogą przedstawić swoje uwagi i  propozycje, które będą

głosowane i tych 21 przedstawicieli rad gmin będzie decydowało o strategicznych zapisach tego SWIZ. 

Prezes Zarządu SM „Piast” stwierdził, że matematycznie 6 przedstawicieli Rady Miejskiej w Złotowie nie

przegłosuje swoich racji i wniosków w Zgromadzeniu ZGK. 

Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że obowiązuje taka zasada,  podobnie jak w spółdzielni,

gdzie  pojedyncza  osoba  nie  ma  wpływu  na  wysokość  ogrzewania  w  bloku,  tylko  poprzez  swoich

przedstawicieli. 

Radny Stanisław Wojtuń podniósł temat stanowiska Rady Miejskiej w tej sprawie. Radny nadmienił, że z

wypowiedzi  Przewodniczącego  Zarządu  ZGK  wynika,  że  rady  gmin  pozostałych  członków  ZGK  już

przedstawiły swoje stanowiska. Radny zaznaczył, że również Rada Miejska w Złotowie powinna w jakiś

sposób przedstawić swoje stanowisko.  

Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że ZGK podniósł temat warunków przetargu asekuracyjnie

wcześniej właśnie w celu przeprowadzenia dyskusji w tym zakresie. Przewodniczący Zarządu ZGK dodał,

że termin wyznaczony w piśmie do przewodniczących rad gminy już minął (tzn. dzień 15 maja 2022 r.).

Przewodniczący Zarządu ZGK zaznaczył,  że ustawową granica jest  dzień 30 czerwca tj.  data,  do której

gminy mogą złożyć uchwały swoich rad o wystąpieniu ze Związku z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia

następnego roku. 

Przewodniczący zadał pytanie o termin przeprowadzenia tego postępowania przetargowego. 

Przewodniczący Zarządu ZGK poinformował, że ZGK planuje przeprowadzenie tego postępowania jak

najszybciej  z  uwagi  na możliwość udziału w nim innych firm i  możliwość odwołania.  Przewodniczący

Zarządu ZGK dodał,  że  jego  przeprowadzenie  jest  planowane  w końcu czerwca  – początek  lipca br.  a

rozstrzygnięcie we wrześniu – październiku 2022 r.    

Radny Krzysztof Żelichowski podkreślił, że obecna dyskusja nie dot. wystąpienia miasta Złotowa ze ZGK,

tylko wyznaczenia miasta Złotowa jako oddzielnej strefy w tym postępowaniu przetargowym.  

58
 



Protokół Nr XLV.2022 z XLV.2022 sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 maja 2022 r. 

Przewodniczący  potwierdził  powyższe i  dodał,  że  chodzi  o przekazanie sugestii  i  opinii  przez Radę w

sprawie tego postępowania ZGK. 

Przewodniczący  Zarządu  ZGK poinformował,  że  jego  wypowiedź  odnośnie  terminów  i  warunków

wystąpienia ze ZGK została wywołana przez wypowiedź radnego Krzysztofa Koronkiewicza. 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził,  że Rada niekoniecznie musi  przyjąć jakieś stanowisko,  ponieważ

radni – przedstawiciele miasta Złotowa w Zgromadzeniu ZGK są obecni na sesji i znają opinię Rady i każdy

z nich będzie głosował zgodnie ze swoim przekonaniem podczas Walnego Zgromadzenia ZGK, którego

przedmiotem będzie ustalenie zasad postępowania przetargowego. Radny dodał, że istnieje możliwość, że

radni mogą nie dojść do porozumienia w zakresie ustalenia wspólnego stanowiska Rady.   

 

Przewodniczący Zarządu ZGK stwierdził,  że  przedstawiciele  Gminy Miasto  Złotów w Zgromadzeniu

ZGK będą mogli teoretycznie swoimi 6 głosami przegłosować swoje racje. Przewodniczący Zarządu ZGK

zaznaczył,  że  jeżeli  do  propozycji  przedstawionych  przez  Zarząd  ZGK  dot.  zasad  przeprowadzenia

postępowania przetargowego zostanie zgłoszona zmiana konkretnego zapisu, to jednolite stanowisko Rady

pozwoli  wyeliminować  ewentualne  podziały  w  ramach  grupy  przedstawicieli  miasta  Złotowa.  Ponadto

przyjęcie jednolitego stanowiska przez Radę Miejską w Złotowie pozwoli Zarządowi ZGK przygotować

materiały na Zgromadzenie ZGK.   

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził,  że Zarząd ZGK może przygotować materiały na podstawie opinii

Burmistrza. 

Przewodniczący Zarządu ZGK stwierdził, że należałoby przyjąć taką wersję, że Rada Miejska przyjmuje

te propozycje. 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że przyjęcie stanowiska zobowiązuje do jego stosowania a w jego

opinii jest to indywidualna decyzja przedstawicieli gminy w Zgromadzeniu ZGK.  

Przewodniczący  poinformował, że w mailu otrzymanym przez radnych ze ZGK jest jasna informacja, że

celem jest zebranie opinii i sugestii radnych dot. kolejnego postepowania przetargowego i nowej umowy

mającej obowiązywać od roku 2023. Przewodniczący zaznaczył, że nie było tam mowy o przyjęciu przez

Radę  Miejską  oficjalnego  stanowiska.  Przewodniczący  dodał,  że  Rada  Miejska  wybrała  swoich

przedstawicieli do Zgromadzenia ZGK i oni będą decydować w imieniu radnych.   

Radny Stanisław Wojtuń zaznaczył,  że podczas  przedmiotowej dyskusji  zostało przedstawionych kilka

opinii  i  istnieje  ewentualność,  że  podczas  posiedzenia  Zgromadzenia  ZGK przedstawiciele  miasta  będą
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składali osobne wnioski, co w ocenie radnego nie ma sensu. W związku z powyższym należy wypracować

stanowisko Rady w oparciu o uzgodnione kwestie podniesione podczas przedmiotowej dyskusji m.in. zgody

odnośnie wyodrębnienia miasta Złotowa w postepowaniu przetargowym jako oddzielnego sektora/części,

propozycji  częstotliwości  wywozu,  o  której  radni  dyskutowali  podczas  wczorajszego  spotkania  w  tej

sprawie.  Radny uważa,  że  należy poddać  pod głosowanie  stanowisko,  z  którym większość radnych się

zgadza. W przypadku uzgodnienia innych kwestii czy pomysłów będzie można je wnieść jako zmiany w

późniejszym czasie.  

Radny Henryk Golla poparł ww. wypowiedź radnego Stanisława Wojtunia. 

Przewodniczący zadał pytanie, czy radni popierający to rozwiązanie mają przygotowany projekt stanowiska

i wniosek formalny w tej sprawie? 

Radny Stanisław Wojtuń zgłosił  wniosek w sprawie przyjęcia przez Radę stanowiska przedstawionego

przez  Burmistrz  Miasta  Złotowa  z  wprowadzeniem  zmiany  dot.  otrzymywania  przez  mieszkańców

zabudowy jednorodzinnej pakietu worków raz na 6 miesięcy zamiast 1 miesiąca. 

Przewodniczący zadał pytanie, czy radny Stanisław Wojtuń zgłasza ww. wniosek jako wniosek formalny? 

Radny  Stanisław  Wojtuń potwierdził,  że  zgłasza  ww.  propozycję  jako  wniosek  formalny  do

przegłosowania przez Radę. 

Przewodniczący  o  godz.  20.50  ogłosił  10-minutową  przerwę  w  celu  wprowadzenia  ww.  wniosku

formalnego do systemu głosowania. Przewodniczący wznowił obrady o godz. 21.00. 

Przewodniczący Zarządu ZGK  odniósł  się  do sprawy podniesionej  na  sesji  przez radnego Stanisława

Wełniaka i Burmistrza Miasta Złotowa dot. kary dla SM „Piast”. Przewodniczący Zarządu ZGK zaznaczył,

że ZGK nigdy nie przegrał w sądzie sprawy ze SM „Piast” w Złotowie.  Przewodniczący Zarządu ZGK

poinformował, że ZGK nałożył decyzją administracyjną karę na SM „Piast” na 53 nieruchomości tj. bloki

mieszkalne. ZGK z powrotem otrzymał tą decyzję i musiał ją rozbić na 53 decyzje. Od otrzymanych decyzji

SM „Piast” odwołał  się do SKO, które podtrzymało decyzje wydane przez ZGK. Wówczas SM „Piast”

odwołał się do WSA i sąd ten unieważnił decyzje. Przewodniczący Zarządu ZGK zaznaczył, że podczas

postępowania przed WSA, ZGK nie był już stroną i nie miał prawa do odwołania się. 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że Przewodniczący Zarządu ZGK manipuluje. 

Przewodniczący Zarządu ZGK zaznaczył, że nie manipuluje, ponieważ ZGK nie był w sporze w sądzie z

SM „Piast”. Przewodniczący Zarządu ZGK dodał, że na temat pracy sądu nie będzie się wypowiadał. 
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Radny Stanisław Wełniak zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu ZGK cyt. „nie spodziewałem się, że

tak potrafisz to zrobić”. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez radnego Stanisława Wojtunia o

przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczącym świadczenia usług odbioru i zagospodarowania

odpadów komunalnych od 01.01.2023 r. wobec przedstawionych propozycji przez Związek Gmin Krajny w

Złotowie. Radni przed głosowaniem otrzymali projekt ww. stanowiska. Radni nie zgłosili uwag i pytań do

przedmiotowego projektu. 

W wyniku  przeprowadzonego  głosowania,  Rada  9  głosami  „za”  przy  3  głosach  „wstrzymujących  się”

przyjęła  Stanowisko  nr  1.2022  Rady  Miejskiej  w  Złotowie  w  sprawie   wprowadzenia  zmian  w

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczącym świadczenia usług odbioru i zagospodarowania

odpadów komunalnych od 01.01.2023 r. wobec przedstawionych propozycji przez Związek Gmin Krajny w

Złotowie. 

Punkt 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

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

radnych.  

Punkt 20. Sprawy rożne i zapytania uczestników sesji

Zastępca Burmistrza ponownie zabrała głos w sprawie wynagrodzeń, ponieważ na niniejszej sesji radni

podjęli, nie tylko w jej ocenie, bardzo niekorzystaną dla funkcjonowania Urzędu uchwałę pod pretekstem, że

cyt. „coś z wynagrodzeniami w Urzędzie Miejskim dzieje się niedobrze”. Zastępca Burmistrza przedstawiła

dane  dot.  ww.  sprawy.  Zastępca  Burmistrza  stwierdziła,  że  w  przypadku  wynagrodzeń  najbardziej

miarodajnym porównaniem jest zenanie podatkowe PIT pracownika. Zastępca Burmistrza dodała, że radny

Krzysztof  Koronkiewicz  na  pewno  się  z  nią  zgodzi,  ponieważ  przez  ostatnie  tygodnie  cyt.  „bardzo

precyzyjnie tropił” wszystkie dodatki, nagrody, czyli to wszystko, czego nie ma w angażu a co jest także

wynagrodzeniem pracownika. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że informacje, które przedstawia są oparte na

tym,  co  pracownicy  otrzymują  w  PIT  tzn.  wszelkie  składniki  wynagrodzenia.  Zastępca  Burmistrza

poinformowała,  że te informacje są jak najbardziej  miarodajne m.in.  wykresy zostały wygenerowane na

podstawie „twardych” danych.  Zastępca Burmistrza dodała,  że informacje w zakresie tego tematu może

udostępnić.  Zastępca Burmistrza poinformowała,  że opracowała porównanie od roku 2014,  ponieważ na

ostatniej sesji radny Stanisław Wełniak przedstawiał cyt. „swoje czasy jako okres nie tylko szczęśliwości ale

wszelkiej  sprawiedliwości”.  Zastępca  Burmistrza  przedstawiła  pierwszy  wykres  dot.  płac  w  Urzędzie

Miejskim  w  Złotowie  w  2014  r.  Zastępca  Burmistrza  poinformowała,  że  porównała  wynagrodzenia

Burmistrza i 10 pracowników, których wynagrodzenia były najwyższe i pracownika z najniższą pensją w
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Urzędzie Miejskim (tj. p. sprzątaczka) oraz ratownika na basenie. W 2014 r. wynagrodzenie pracownika z

następnym  wynagrodzeniem  po  Burmistrzu  wynosiło  51%  pensji  Burmistrza,  natomiast  wynagrodzenie

pracownika z najniższą pensją wyniosło wówczas 9% wynagrodzenia Burmistrza a ratownika na basenie

12%. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że był to absolutny rekord, ponieważ wynagrodzenia otrzymywanego

przez ówczesnego Burmistrza dotychczas nikt nie uzyskał. 

Radny Stanisław Wełniak przerwał powyższą wypowiedź stwierdzając,  że  Zastępcy Burmistrza  znowu

manipuluje i poinformował, że otrzymał odprawę.  

Zastępca Burmistrza ponownie poinformowała, że dane te obejmują wszystkie składniki wynagrodzenia.

Zastępca  Burmistrz  skierowała  pytanie  do  radnego  Krzysztofa  Koronkiewicza  cyt.  „gdzie  Pan,  Panie

Koronkiewicz był jak ratownik na basenie zarabiał 12% pensji Burmistrza?”. Następnie Zastępca Burmistrza

przedstawiła wykres przedstawiający porównanie wynagrodzeń 2014 r.  i  2021 r.  na podstawie danych z

poprzedniego wykresu. Zastępca Burmistrza poinformowała, że porównując ww. wykresy widać, że płace w

2021 r.  uległy  spłaszczeniu  oraz  pracownicy  Urzędu  Miejskiego  w Złotowie  otrzymali  podwyżki  i  ich

wynagrodzenie  jest  wyższe.  Następnie  Zastępca  Burmistrza  przedstawiła  proporcje  poszczególnych

wynagrodzeń.  Pracownik  zarabiający  drugą  pensję  po  Burmistrzu  otrzymywał  82%  pensji  Burmistrza.

Pracownik z najniższą pensją 23% wynagrodzenia Burmistrza. Ratownik na basenie 29% wynagrodzenia

Burmistrza.  Następnie  Zastępca  Burmistrza  przedstawiła  wykres  obrazujący  płace  kierownictwa  Urzędu

Miejskiego,  które  wzbudziły  największe  emocje,  w  podziale  na  lata  2014-2021  pracowników  na

następujących stanowiskach:  Burmistrz,  Zastępca Burmistrza,  Skarbnik i  Sekretarz.  Zastępca Burmistrza

zaznaczyła,  że  jej  wynagrodzenie  obejmuje  również  przyznaną  nagrodę  jubileuszową  za  35  lat  pracy.

Zastępca Burmistrza poinformowała, że jak wynika z wykresu, płace pracowników rosły. Natomiast jedyna

płaca,  która  w zasadzie  jest  dokładnie  taka sama jak w 2014 r.  to  wynagrodzenie  Zastępcy Burmistrza

łącznie  z  tym  dodatkiem cyt.  „który  mi  tak  często  wypominano”.  Zastępca  Burmistrza  zaznaczyła,  że

posiada  dokładne  zestawienie,  na  podstawie  którego  będzie  można  prześledzić  wszystkie  płace

pracowników.  Zastępca Burmistrza  stwierdziła,  że  cyt.  „to,  co  się  zdarzyło  to  jest  właśnie  przykład na

manipulacje”. Zastępca Burmistrza odniosła się do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka na ostatniej

sesji  cyt.  „to,  co  robi  Burmistrz  Pulit  to  jest  szczyt  arogancji  i  bezczelności.  To jest  naplucie  w twarz

wszystkim pracownikom samorządowym”. Zastępca Burmistrza poinformowała, że p. Jadwiga Skórcz, którą

cyt. „tak błotem obrzucono na poprzedniej sesji” musiałaby pracować w 2020 r. i w 2021 r. żeby osiągnąć to,

co radny Stanisław Wełniak jako Burmistrz Miasta Złotowa osiągnął w 2014 r. Zastępca Burmistrza zwróciła

się  do  radnego  Krzysztofa  Koronkiewicza,  że  musi  on  przyznać,  że  płaca  ratowników na  pływalni  w

stosunku do wynagrodzenia Burmistrza zmieniła się zasadniczo. 

Radny  Krzysztof  Żelichowski zaznaczył,  że  wpływ  na  to  miał  wzrost  wysokości  najniższego

wynagrodzenia.  
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Zastępca Burmistrz zgodziła się z powyższym. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że ww. dane opierają się

na liczbach i takie są fakty. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że manipulować jest łatwo. 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że Zastępca Burmistrza jest cyt. „mistrzynią manipulacji”. 

 

W odpowiedzi  Zastępca Burmistrza stwierdziła, że cyt. „nie jestem mistrzynią manipulacji. Do Pana mi

jeszcze  strasznie  daleko.  Powiem szczerze,  nie  zamierzam osiągać  tego  poziomu”.  Zastępca  Burmistrza

poinformowała,  że  radny  Krzysztof  Koronkiewicz  „z  upodobaniem  śledził”  ten  dodatek,  który  ona

otrzymywała i wielokrotnie powtarzał, że od 2016 r. Zastępca Burmistrza otrzymała z tego tytułu 120 tys. zł.

Zastępca Burmistrza dodała, że w tym samym okresie radny otrzymał 82.904,00 zł z tytułu diety za to „że

np. nie przygotowywał się porządnie na sesję, nie czytał materiałów sesyjnych”. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zapytał, dlaczego Zastępca Burmistrza twierdzi, że nie przygotowywał się

do sesji?  

Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że radny wielokrotnie o tym mówił, wielokrotnie się do tego przyznawał,

że nie czytał materiałów sesyjnych „bo za długie”. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że to już jest „absurd” i dodał cyt. „Proszę Pani, niech Pani

przestanie takich głupot opowiadać. Wie Pani co, teraz to Pani jest bezczelna”. Radny nie zgodził się ze

stwierdzeniem, że nie przygotowywał się do sesji i zaznaczył, że przygotowuje się do każdej sesji.  

Zastępca Burmistrza zwróciła się do Przewodniczącego o możliwość kontynuacji swojej wypowiedzi. 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że nie, ponieważ Zastępca Burmistrza manipuluje.    

Zastępca Burmistrza poinformowała, że w celu ukrócenia wszystkich podejrzeń o manipulacje Burmistrz

złożył oficjalne pismo do Komisji Rewizyjnej. Zastępca Burmistrza zwróciła się do Komisji Rewizyjnej o

dokładne  zbadanie  tej  sprawy.  Zastępca  Burmistrza  zaznaczyła,  aby  przy  dokonywaniu  ww.  kontroli

posługiwać się prawdziwymi danymi. 

Radny Krzysztof Żelichowski poinformował, że Zastępca Burmistrza podała tylko swój dodatek specjalny

do wynagrodzenia w zestawieniu z dietą radnego Krzysztofa Koronkiewicza. Radny zwrócił się do Zastępcy

Burmistrza o podanie wysokości całego swojego wynagrodzenia. 

Przewodniczący  przerwał  wypowiedź  radnego  w  celu  umożliwienia  kontynuowania  wypowiedzi  przez

Zastępcę Burmistrza. 
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Zastępca Burmistrza przedstawiła swoje wynagrodzenie zgodnie z PIT. 

Radny  Krzysztof  Żelichowski zwrócił  się  do  Zastępcy  Burmistrza  o  podanie  wysokości  swojego

wynagrodzenia za podany okres diety radnego Krzysztofa Koronkiewicza. 

Przewodniczący  zadał pytanie, czy przedstawionych przez Zastępcę Burmistrza wyliczeń nie można było

wcześniej zaprezentować Radzie Miejskiej i być może wówczas Rada „w swojej mądrości” podjęłaby inne

decyzje odnośnie podwyżki dla Burmistrza.   

Zastępca  Burmistrza  poinformował,  że  Komisja  Rewizyjna  w  odpowiedzi  na  ww.  pismo  Burmistrza

uznała, że nie zbada tej sprawy. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że dane, które przedstawiła są konkretnymi

argumentami na manipulacje, które zdarzały się na sesjach. 

Radny Stanisław Wełniak zapytał o wysokość swojego wynagrodzenia.  

Zastępca Burmistrza w odpowiedzi poinformowała, że 260 tys. zł. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że Pani

Skarbnik musiałby pracować w 2020 r. i w 2021 r. żeby ten pułap osiągnąć. Zastępca Burmistrza ponownie

podkreśliła, że przedstawia twarde dane.

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że Zastępca Burmistrza podała, że jego miesięczne wynagrodzenie na

stanowisku Burmistrza wynosiło 12 tys. zł w 2014 r. Radny poinformował, że na tą kwotę w wysokości 260

tys. zł składało się 45 lat pracy, odprawa z tytułu skończenia kadencji. Radny stwierdził, że nie zamierza się

tłumaczyć, ponieważ nie ma to sensu i dodał, że Zastępca Burmistrza „wyjątkowo zmanipulowała” te dane.

Radny  zadał  pytanie  cyt.  „jak  Pani  tak  może  w  ogóle.  Pani  myśli,  że  my  jesteśmy  dziećmi  a  Pani

nauczycielem.  Pani  nas  tutaj  będzie  stale  instruować,  co  jest  prawdą,  co  jest  wątpliwością  a  co  jest

nieprawdą”.

Zastępca Burmistrza ponownie zaznaczyła, że jeżeli radni twierdzą, że cokolwiek z przedstawionych przez

nią danych jest nieprawdą, to powinni to wykazać. 

Radny  Stanisław Wełniak stwierdził,  że  jest  to  nieprawdą,  ponieważ  jako  Burmistrz  nie  miał  takich

poborów. Radny zaznaczył, że z wypowiedzi Zastępcy Burmistrza wynika, że jego pobory wynosiły 260 tys.

zł w 2014 r.  

Zastępca  Burmistrza podkreśliła,  że  jest  to  nieprawdą,  ponieważ  na  początku  swojej  wypowiedzi

zaznaczyła, że to co jest porównywane są to wszystkie pieniądze, które w jakiekolwiek formie otrzymał

pracownik. Zdaniem Zastępcy Burmistrza, jest to jedyna rozsądna forma porównania, ponieważ pracownicy
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otrzymują bardzo różne składniki  tzn.  nie tylko pensję ale również nagrody,  dodatkowe wynagrodzenia,

nagrody jubileuszowe. 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził,  że  w przedstawionych danych nie  ma nagrody jubileuszowej  ani

Burmistrza ani Zastępcy Burmistrza.  

Zastępca Burmistrza poinformowała, że jej nagroda jubileuszowa została ujęta w 2018 r. z tytułu 35-lecia

pracy. 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie, czemu miało służyć porównanie diety radnego Krzysztofa

Koronkiewicza do nagrody, ponieważ radny tego nie zrozumiał? 

Zastępca Burmistrza stwierdziła, że radny jej również nie zrozumiał. Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że

chciała pokazać jak łatwo można zmanipulować i dodała, że jej się udało, ponieważ wywołała reakcję ze

strony radnego Krzysztofa Koronkiewicza cyt. „to jest to, co czuje człowiek jak właśnie coś takiego z ust

Pana słyszy, że np. a to Pani nakłamała, a to Pani wzięła nie wiadomo za co 120 tys. zł. No więc, teraz miał

Pan okazję zobaczyć jak dotkliwa jest tego typu manipulacja, bo to co ja powiedziałam jest prawdą. W

ramach diet od 2016 do 2021 roku otrzymał Pan 82.904,00 zł”. Zastępca Burmistrza zadała pytanie, czy jest

to prawdą? 

Radny  Krzysztof  Koronkiewicz nie  zanegował  wysokości  otrzymanej  przez  niego  diety,  tylko

przedstawioną przez Zastępcę Burmistrza informację o tym, że jest nieprzygotowany do sesji.  

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, dlaczego Zastępca Burmistrza nie przedstawia informacji o tym,

że radny Krzysztof Koronkiewicz otrzymuje rocznie 18 tys. zł z tytuły diety radnego, tylko przedstawiła

wysokość diety za okres 5 lat.  

Zastępca Burmistrza odpowiedziała,  że dlatego,  że p.  Koronkiewicz też nie powiedział,  że jej  dodatek

wynosił 20 tys. zł rocznie, tylko powiedział, że dostała ona 120 tys. zł. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że

nie  występuje  po to,  aby kłócić  się  o  to,  kto ile  dostał.  Zastępca Burmistrza  poinformowała,  że  już  na

poprzedniej sesji mówiła, że temat wynagrodzeń jest „gorący” i w zasadzie zawsze wszystkich „zagotuje”.

Zastępca  Burmistrza  zadała  pytanie,  po  co?  Zastępca  Burmistrza  stwierdziła,  że  radni  wprowadzili

wyjątkowo  niekorzystaną  zmianę  w  budżecie,  która  spowoduje,  że  będzie  miastem  trudno  zarządzać.

Zastępca  Burmistrza  zaznaczyła,  że  radni  do  wprowadzenia  powyższej  zmiany  użyli  argumentu

wynagrodzeń.  Zastępca Burmistrza  podkreśliła,  że  jej  wypowiedź ma służyć  pokazaniu  tego,  że  jest  to

bardzo  niewłaściwe  działanie.  Po  drugie,  poprosić  o  to,  abyśmy  wreszcie  skończyli  z  manipulacjami,

ponieważ tak właśnie te manipulacje wyglądają cyt. „jak widać są bardzo skuteczne”. 
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Radny  Krzysztof  Koronkiewicz skierował  pytanie  do  Zastępcy  Burmistrza,  czy  pracownicy  Urzędu

Miejskiego po uzyskaniu informacji na temat „waszych” nagród, podwyżkach są zadowoleni? Czy pismo do

p. Burmistrza dotarło? Czy było dzisiaj spotkanie o godz. 9.00 rano? Radny dodał cyt. „tutaj jaki zamęt wy

proszę Państwa wstawiliście i zorganizowaliście, to nigdy w Urzędzie Miasta takiego czegoś nie było, żeby

tak skłócić pracowników, którzy muszą pisać petycje do p. Burmistrza i jeszcze dzisiaj się spotkaliście. Tego

nikt, cicho siedzą, nikt nic nie mówi”. 

Radny Janusz Justyna zaprosił w najbliższy weekend na turniej husarski na Półwysep Rybacki, wydarzenie

finansowane z budżetu obywatelskiego. Następnie radny przedstawił program ww. imprezy.   

Radna  Mariola  Wegner podziękowała  radnym  za  udzielone  wsparcie  ukraińskiej  rodzinie.  Radna

poinformowała, że sprawy administracyjne zostały załatwione. Radna dodała, że młodsze dziecko trafiło do

przedszkola a starsze chodzi do szkoły. Radna w szczególności podziękowała radnemu Henrykowi Golli. 

Prezes  Zarządu  SM  „Piast” stwierdził,  że  chciałby  przedstawić  swoją  opinię  na  temat  działań

podejmowanych w stosunku do mieszkańców SM „Piast” i spółdzielni. Prezes Zarządu SM „Piast” odniósł

się do dzisiejszej wypowiedzi Burmistrza na temat nieobecności Prezes Zarządu SM „Piast” na spotkaniach.

Prezes  Zarządu  SM  „Piast”  zaznaczył,  że  uczestniczył  w  nich  za  pomocą  środków  komunikacji

elektronicznej. Prezes Zarządu SM „Piast” wyraził żal z powodu opuszczenia sali sesyjnej przez Burmistrza i

braku możliwości  uzyskania  odpowiedzi  z jego strony.  Prezes  Zarządu SM „Piast” wyraził  nadzieję,  że

Burmistrz ustosunkuje się do jego wypowiedzi.  Prezes Zarządu SM „Piast” stwierdził,  że w jego opinii

Burmistrz w swoich wypowiedziach z ok. godz. 16.30 cyt. „mocno rozmija się z prawdą”. Prezes Zarządu

SM „Piast” dodał, że zaskoczyła go wypowiedź Przewodniczącego Zarządu ZGK, p. Andrzeja Ruty, który

mniej więcej w tym samym tonie wypowiadał się co do zakończonej sprawy o naliczenie tzw. kary dla

spółdzielców za rzekome nieprawidłowe segregowanie odpadów w latach 2013 – 2016. Radny dodał, że być

może  Przewodniczący  Zarządu  ZGK  nie  wie  w  jaki  sposób  można  zinterpretować,  że  ZGK,  którego

wówczas Przewodniczącym Zarządu był p. Burmistrz, nie przegrał tej sprawy skoro wydana decyzja została

unieważniona i SM „Piast” tych kar nie zapłaciła. Prezes Zarządu SM „Piast” stwierdził, że nie wie w jaki

sposób  można  opowiadać  historie,  że  było  to  poprawne,  że  decyzje  zostały  wydane  poprawnie,  że

spółdzielcy  nie  segregowali  odpadów.  Prezes  Zarządu  SM „Piast”   zaznaczył,  że  sąd  uznał,  że  jest  to

nieprawda i umorzył te decyzje. Prezes Zarządu SM „Piast”  podkreślił, że tutaj jest system zero-jedynkowy

tzn. albo wygrywamy sprawę, albo ją przegrywamy. Prezes Zarządu SM „Piast” stwierdził cyt. „także, nie

wiem, kto tutaj bardziej manipuluje i próba imputacji p. Wełniakowi, że manipuluje moim zdaniem jest to

chyba  szczyt  hipokryzji  opowiadając  takie  rzeczy  na  temat  zakończonej  sprawy  w  postępowaniu

śmieciowym”. Prezes Zarządu SM „Piast” przypomniał, że p. Burmistrz Adam Pulit był Przewodniczącym

Zarządu ZGK i ww. kary były w głównej mierze przeciwko SM „Piast”. Prezes Zarządu SM „Piast” dodał,

że nie słyszał, aby ZGK przeprowadził kontrole w innych wspólnotach czy w zarządzanych przez siebie

zasobach.  Prezes  Zarządu SM „Piast”  poinformował,  że  od momentu nie  uznania  przez SM „Piast”  tej
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decyzji  o  naliczenie  wsteczne tych opłat  w łącznej  wysokości  prawie 800 tys.  zł  wraz z odsetkami nie

istnieją stosunki pomiędzy Urzędem Miejskim a SM „Piast” oprócz formalnych, nad czym Prezes Zarządu

SM „Piast” ubolewa. Prezes Zarządu SM „Piast” złożył radnym oświadczenie, że cyt. „ja Wojciech Buczek

nie mam żadnych prywatnych wycieczek, żadnych prywatnych sporów z p. Burmistrzem nigdy nie miałem i

w moim zamiarze nigdy nie było ich mieć”. Prezes Zarządu SM „Piast” poinformował, że nie kandydował w

zeszłych wyborach na stanowisko Burmistrza i  oświadczył,  że nie będzie kandydować na to stanowisko

również w przyszłych wyborach. Prezes Zarządu SM „Piast” stwierdził, że nie zna przyczyny wydawania

takich decyzji tylko i wyłącznie w stosunku do mieszkańców SM „Piast” i samej spółdzielni. Prezes Zarządu

SM „Piast” poinformował, że kilka lat temu podczas sesji prosił p. Burmistrza o zgodne z prawem poddanie

pod głosowanie Rady uchwały o przyznaniu jednorazowej bonifikaty z tytułu przekształcenia wieczystego

użytkowania gruntu na własność. Prezes Zarządu SM „Piast” zaznaczył, że Burmistrz wówczas nie podjął

takiej  decyzji,  to  radni  ją  podjęli  za  co  Prezes  Zarządu  SM  „Piast”  podziękował  radnym  w  imieniu

mieszkańców. Prezes Zarządu SM „Piast” poinformował, że SM „Piast” wnioskowała o wydzierżawienie

miejsca pod wiaty  śmietnikowe.  Prezes  Zarządu SM „Piast”  dodał,  że  rozmowy i  pisma poprzedzające

złożenie tego wniosku sugerowały i wskazywały, że jeśli spółdzielnia nie podpisze dzierżawy to mieszkańcy

będą  mieli  zabronione  korzystanie  z  tych  wiat  śmietnikowych.  Ten  wniosek  zaprezentowany  przez

Burmistrza na dzisiejszej sesji jest prawdziwy, ponieważ SM „Piast” musiała złożyć ten wniosek. Prezes

Zarządu SM „Piast” poinformował, że przez ostatnie 60 lat mieszkańcy korzystali z tych wiat śmietnikowych

i  to  mieszkańcy  mieli  podczas  budowy bloków udostępniane  te  wiaty  nieodpłatnie  i  tylko  teraz  za  tej

kadencji Burmistrza takie opłaty zostały wniesione. Prezes Zarządu SM „Piast” odniósł się do wypowiedzi

Burmistrza  dot.  opinii  RIO,  że  nie  jest  zadaniem  własnym  gminy  oświetlenie  dróg  wewnętrznych

spółdzielni. Prezes Zarządu SM „Piast” zaznaczył, że spółdzielnia nie posiada dróg wewnętrznych. Prezes

Zarządu SM „Piast” dodał, że spółdzielnia została pozbawiona oświetlenia na terenach, gdzie właścicielem

jest Urząd Miejski, a SM „Piast” tylko nim dysponuje w zakresie wieczystego użytkowania gruntu. Prezes

Zarządu SM „Piast” stwierdził, że na tych terenach mogło zostać oświetlenie a nie zostało. Prezes Zarządu

SM „Piast” podniósł interpretację w sprawie stanu prawnego gruntu i przeznaczenia gruntu. Prezes Zarządu

SM „Piast” poinformował, że tereny spółdzielcze zabudowane 19 osiedlami w Złotowie stanowią własność

spółdzielni mieszkaniowej i odrębnej własności lokali. Prezes Zarządu SM „Piast” zaznaczył, że ww. tereny

są  terenami  publicznymi  i  spółdzielnia  nigdzie  nie  ma zabronionego przechodzenia  i  korzystania  przez

innych mieszkańców spółdzielni. Prezes Zarządu SM „Piast” dodał, że Burmistrz cyt. „chciał zrobić przytyk

albo stwierdził fakt”, że spółdzielnia oznakowuje swoje tereny. Prezes Zarządu SM „Piast” przyznał, że są to

tereny prywatne i spółdzielnia ma prawo je znakować tak jak w przypadku domków jednorodzinnych. Prezes

Zarządu SM „Piast” stwierdził, że dlatego mieszkańcy spółdzielni chcą ze swojej własności, za którą płacą i

za który Urząd Miejski nie dokłada ani złotówki korzystać w sposób swobodny. Prezes Zarządu SM „Piast”

podkreślił, że każdy mieszkaniec SM „Piast” jest mieszkańcem Złotowa, natomiast nie każdy mieszkaniec

Złotowa  jest  członkiem SM „Piast”  w Złotowie  i  jako  spółdzielcy  mają  prawo żądania  ograniczonego

dostępu do tych terenów.
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Następnie Prezes Zarządu SM „Piast” podjął temat wycinki drzew i wypowiedzi w tej sprawie Burmistrza

cyt. „Prezes się nie pofatygował” i stwierdził cyt. „A co ja jestem fatygant?”. Prezes Zarządu SM „Piast”

zaznaczył  znaczenie  k.p.a.  w tym postępowaniu.  Prezes  Zarządu SM „Piast”  poinformował,  że  ani  SM

„Piast”, ani Zarząd SM „Piast” ani żaden z członków Zarządu SM „Piast” nie został wezwany do złożenia

wyjaśnień, tak jak to miało miejsce w sprawie o nieprawidłowe, „rzekome” składowanie odpadów. Prezes

Zarządu SM „Piast” dodał, że wówczas członkowie Zarządu SM „Piast” zostali zgodnie z k.p.a. wezwani do

złożenia wyjaśnień, byli świadkami i zostali „przesłuchani”. Prezes Zarządu SM „Piast” stwierdził, że to

samo dzieje się obecnie w stosunku CKZiU. Prezes Zarządu SM „Piast” dodał, że to postępowanie jest w

jego ocenie przeprowadzone jest rzetelnie i w taki sposób, że zostanie wyjaśniona przyczyna albo sprawca

tego niedozwolonego czyny. Prezes Zarządu SM „Piast” podkreślił,  że w przypadku SM „Piast” takiego

zawiadomienia nie było.  SM „Piast” otrzymała protokoły z oględzin i  informacje o wydłużeniu terminu

postępowania. Ostatnia informacja otrzymana przez SM „Piast” to zawiadomienie przed wydaniem decyzji.

Prezes Zarządu SM „Piast” zaznaczył, że na żadnym etapie postępowania nie zostaliśmy wezwani w trybie

k.p.a. Prezes Zarządu SM „Piast” poinformował, że nie brał udziału i zadał pytanie, w czym miał brać udział

jak nie dostał wezwania? Prezes Zarządu SM „Piast” dodał, że jest nieprawdą, że nie pojawił się w Urzędzie,

co  może  potwierdzić  3  pracowników  Urzędu  Miejskiego  m.in.  p.  Poznańska,  że  był  w  Urzędzie  po

przesłaniu pierwszych protokołów i stwierdził,  kto jest sprawcą tej wycinki.  Prezes Zarządu SM „Piast”

stwierdził,  że  jeżeli  nie  ma wezwania  to  do czego miał  się  ustosunkować? Prezes  Zarządu SM „Piast”

poinformował, że Burmistrz w swojej wypowiedzi na sesji ok. 16.30 podkreślił „że stosuje prawo”.  Prezes

Zarządu SM „Piast” zadał  pytanie,  dlaczego Burmistrz  stosuje prawo wyrywkowo? Prezes Zarządu SM

„Piast” zadał pytanie, dlaczego w podobnej sprawie dot. ustawy o ochronie przyrody i k.p.a. CKZiU zostało

wezwane a spółdzielnia nie została wezwana? Prezes Zarządu SM „Piast” poinformował, że w decyzji o

nałożeniu kary za zniszczenie drzew uwzględniono art. 88 ust. 1, 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody. Prezes

Zarządu SM „Piast” przytoczył art. 88 ust. 4 cyt. ustawy „termin płatności kar wymierzonych na podstawie

ust.  1  pkt  3  odracza  się  na  okres  3  lat,  jeżeli  stopień  zniszczenia  drzew  lub  krzewów  nie  wyklucza

zachowania jego żywotności”. Prezes Zarządu SM „Piast” stwierdził, że organ przeprowadził ekspresowe

postępowanie, nie poczekał do wiosny, aby sprawdzić, czy można by zastosować ten przepis i zatrzymał się

na art. 88 ust. 3 cyt. ustawy. Prezes Zarządu SM „Piast” zwrócił się z prośbą do p. Burmistrza, aby tylko

zastosował ust. 4 a nie stosował ust. 5 cyt. „skoro tak wybiórczo sobie Urząd tutaj wybiera przepisy”, które

mają w tej sprawie zastosowanie, a które nie mają zastosowania. Prezes Zarządu SM „Piast” poinformował,

że art. 88 ust. 5 cyt. ustawy stanowi o tym, że umorzenie tej kary to 70% na te 5 lat. Prezes Zarządu SM

„Piast”  ponownie zwrócił  się  o  zastosowanie  art.  88 ust.  1-4 cyt.  ustawy z  uwzględnieniem ust.  4  dot.

umorzenia. Prezes Zarządu SM „Piast” dodał, że na 34 drzewa 31 już zakwitło tj. zgodnie z cyt. ustawą

„wykazują  oznaki  żywotności”.  Prezes  Zarządu  SM  „Piast”  poinformował,  że  w  czasie  rozmów  z

mieszkańcami na ich pytania dot. „zabrania oświetlenia” podaje przykład osiedla przy al. Piasta, 5 bloków

wielorodzinnych: 14, 16, 18a, 10 i 12, łącznie 210 mieszkań i ok. 11 m². Prezes Zarządu SM „Piast” dodał,

że jest to powierzchnia z jakiej mieszkańcy muszą płacić podatki od nieruchomości tzn. od gruntów, lokali i

innych  części.  Prezes  Zarządu  SM  „Piast”  stwierdził,  że  jeżeli  przyjąć,  że  domek  jednorodzinny  ma
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powierzchnię 110 m² bez garażu to wysokość podatków otrzymywanych przez Urząd z osiedla przy al.

Piasta jest równowartością osiedla 100 domków jednorodzinnych. Prezes Zarządu SM „Piast” dodał, że w

zamian  za  opłacony  podatek  p.  Burmistrz  w  2016  r.  czy  w  2017  r.  nie  wykonuje  uchwały  Rady  o

modernizacji 5 czy 6 punktów świetlnych cyt. „zaczyna się lawina, wyłączmy wszystko spółdzielni”. Prezes

Zarządu SM „Piast”  zadał  pytanie,  jakie  koszty ponosi  Urząd na utrzymanie,  wyposażenie  w instalację

wodno-sanitarną, energetyczną, gazową, infrastrukturę drogową, chodnikową, tereny zielone, place zabaw,

oczyszczanie,  oświetlanie,  odśnieżanie?  Prezes  Zarządu  SM  „Piast”  stwierdził,  że  z  naszych  podatków

osiedle 100 domków jednorodzinnych musi zostać „pokryte” i jeżeli nie zostanie „pokryte” to Urząd wydaje

na to pieniądze. Prezes Zarządu SM „Piast” zaznaczył, że spółdzielcy za równowartość takiego podatku nie

otrzymują nic. Prezes Zarządu SM „Piast” poinformował, że SM „Piast” wpłaca ok. 200 tys. zł z podatków

rocznie do budżetu miasta, powyżej 100 tys. zł to opłata za wieczyste użytkowanie gruntów. Prezes Zarządu

SM „Piast” poinformował, że słyszał, że Burmistrz czy jeden z radnych, który jest już nieobecny wpadł na

pomysł, aby podzielić nieruchomość, która nie ma placu zabaw. Prezes Zarządu SM „Piast” stwierdził, że

jest  to  „fajny”  pomysł  i  dodał,  że  jeżeli  zostanie  zrealizowany  to  on  będzie  wnioskował  o  to,  aby  p.

Burmistrz przejął ok. 20 ha ziemi, za który obecnie płacą podatki spółdzielcy, spółdzielcy odprowadzają od

tego składkę na fundusz remontowy, sami to remontują, sami to utrzymują, sami odśnieżają, sami koszą

trawę, sami wyposażają place zabaw. Prezes Zarządu SM „Piast” stwierdził, że nie wie, w jakim stopniu

można  mówić  o  „jednakowym traktowaniu”.  Prezes  Zarządu SM „Piast”  poinformował,  że  SM „Piast”

złożyła odwołanie do SKO od decyzji dot. wycinki drzew i linią obrony jest niewyczerpanie przez organ

postepowania  i  zbyt  pochopnie  wydanie  tej  decyzji  i  nie  zastosowanie  w całości  przepisów o  ochronie

przyrody z „niekorzyścią” dla mieszkańców. 

P.  Sylwia  Muzioł,  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Nieruchomości  i  Ekologii  Urzędu  Miejskiego  w

Złotowie, poinformowała, że p. Burmistrz upoważnił ją do odniesienia się do części kwestii podniesionych w

wypowiedzi Prezesa Zarządu SM „Piast” dot. tych zagadnień, na których temat posiada wiedzę. Kierownik

Referatu zaznaczyła, że w zakresie wypowiedzi dot. gospodarki odpadami nie posiada informacji, ponieważ

sprawy te dot. ZGK, więc nie będzie się w tej sprawie wypowiadać. Kierownik Referatu podniosła temat

dzierżawy pod wiaty śmietnikowe. Kierownik Referatu poinformowała, że pismo, które na sesji przedstawił

Burmistrz,  to  było  pismo  p.  Prezesa  Zarządu  SM  „Piast”  na  wydzierżawienie  terenu  nie  pod  wiaty

śmietnikowe, które obecnie stoją i  od kilkudziesięciu lat  są użytkowane przez SM „Piast”, tylko Prezes

Zarządu SM „Piast” planował wybudować nową wiatę przy ul. Boh. W-tte i wówczas złożył taki wniosek o

25 m² powierzchni terenu i poprosił p. Burmistrza o zgodę na nieodpłatne umożliwienie utwardzenia tego

terenu pod tą  wiatę,  na co uzyskał  zgodę i  została  zawarta  stosowna umowa dzierżawy zgodnie z ww.

wnioskiem.  Kierownik  Referatu  stwierdziła,  że  jest  prawdą,  że  spółdzielnia  od  jakiegoś  czasu,

najprawdopodobniej od 2020 r. płaci za wiaty śmietnikowe, które użytkują spółdzielcy od kilkudziesięciu lat,

które są zlokalizowane na terenach miejskich, zgodnie z wnioskiem było ich więcej a obecnie jest ich 4,

ponieważ z kilku lokalizacji spółdzielnia zrezygnowała. Zgodnie z wnioskiem Prezes Zarządu SM „Piast”

prosił o zwarcie umowy na dłuższy okres czasu. Kierownik Referatu zaznaczyła, że jeżeli chodzi o te tereny
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to nie jest żaden precedens, ponieważ nie tylko w stosunku do spółdzielni została zastosowana taka reguła, o

czym p. Burmistrz poinformował w swojej wypowiedzi. Kierownik Referatu dodała, że być może ta kwestia

nie  wybrzmiała  ale  SM  „Nowość”  również  dzierżawi  teren  pod  półpodziemny  pojemnik,  Wspólnota

Mieszkaniowa przy  ul.  Słowackiego 6  również  wydzierżawiła  teren  pod wiatę,  jak  i  przy  ul.  Szkolnej.

Kierownik Referatu poinformowała, że miasto sukcesywnie wszystkie nieruchomości wielolokalowe, które

korzystają z tych starych wiat na terenie miasta zobowiązuje do regulowania należności, w związku z tym,

że gmina dba o dochody własne również z tytułu dzierżawy.  

Kierownik Referatu podniosła  temat  użytkowania  wieczystego.  Zgodnie  z  decyzją  odgórną,  wszystkie

użytkowania  wieczyste  dla  gruntów  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  stały  się  własnością.

Kierownik Referatu stwierdziła, że ww. decyzja spowodowała znaczną stratę na kolejne lata w dochodach

dla gmin w całym kraju. Kierownik Referatu przyznała, że można było podjąć takie uchwały o bonifikacie,

natomiast  nie  było  to  obligatoryjne.  Kierownik  Referatu  poinformowała,  że  początkowo  Burmistrz  nie

wystąpił z inicjatywą takiej uchwały z uwagi na dobro budżetu gminy. Natomiast radni przygotowali taki

projekt uchwały, który został przez Radę przyjęty i wszystkie bonifikaty zostały udzielone. 

Kierownik Referatu odniosła się do tematu oświetlenia i przywołanej w tej sprawie opinii RIO. Kierownik

Referatu  dodała,  że  Prezes  Zarządu  SM  „Piast”  jest  w  posiadaniu  ww.  opinii.  Kierownik  Referatu

zaznaczyła,  że  Prezes  Zarządu  SM  „Piast”  przywołał  tylko  fragment  tej  opinii  dot.  oświetlania  dróg

wewnętrznych na terenie spółdzielni. Kierownik Referatu odniosła się do stwierdzenia Prezesa Zarządu SM

„Piast”, że spółdzielnia nie ma dróg wewnętrznych. Kierownik Referatu poinformowała, że już w drugim

zdaniu  tej  opinii  RIO  jest  napisane,  że  ulice  i  place  znajdujące  się  na  nieruchomościach,  których

właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest  spółdzielnia  mieszkaniowa są  drogami wewnętrznymi,

jeżeli wcześniej nie zostały zaliczone do jednej z kategorii dróg publicznych. Kierownik Referatu wyjaśniła,

że ulice i place, które są oświetlane i o których w swojej wypowiedzi mówił Prezes Zarządu SM „Piast” w

rozumieniu ww. opinii RIO są traktowane tak samo. Kierownik Referatu poinformowała, ze w marcu 2021 r.

odbyło się w Urzędzie Miejskim wielostronne spotkanie, w którym wzieła udział oraz uczestniczyli w nim:

Prezes  Zarządu  SM  „Piast”,  Burmistrz,  Zastępca  Burmistrza  i  2  przedstawicieli  firmy  ENEA.  Na  tym

spotkaniu zgodnie ustalono tok postępowania i zostały zawarte stosowne umowy zgodnie z tymi ustaleniami

na tym spotkaniu. 

Kolejnym tematem podniesionym przez Kierownik Referatu był temat wycinki drzew. Kierownik Referatu

poinformowała,  że  postępowanie  w  tej  sprawie  było  prowadzone  zgodnie  z  k.p.a.  SM  „Piast”  została

zawiadomiona o wszczęciu postępowania, Prezes Zarządu SM „Piast” był zawiadamiany na każdym etapie

tego  postępowania  o  toczących  się  czynnościach  urzędowych  m.in.  oględzinach.  Kierownik  Referatu

poinformowała, że pracownik SM „Piast” wziął udział w tych czynnościach. Kierownik Referatu dodała, że

za stronę tego postępowania zostało uznana na swój wniosek Stowarzyszenie Ekologiczne „EFFATA”, które

również  wzięło  udział  w tym postepowaniu,  o  czym Prezes  Zarządu SM „Piast”  został  powiadomiony.
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Kierownik  Referatu  ponownie  podkreśliła,  że  Prezes  Zarządu  SM  „Piast”  był  przez  Burmistrza

zawiadamiany o każdych czynnościach na każdym etapie postępowania zgodnie z k.p.a. i Prezes Zarządu

SM „Piast” miał  prawo wypowiadania się co do zebranego materiału dowodowego. Prezes Zarządu SM

„Piast” miał również prawo zapoznania się z tym materiałem, czego Prezes Zarządu SM „Piast” nie zrobił.

Ponadto Prezes Zarządu SM „Piast” został zawiadomiony przed wydaniem decyzji i mógł zapoznać się z

projektem tej  decyzji,  czego Prezes  Zarządu  SM „Piast”  ani  inny przedstawiciel  nie  zrobił.  Kierownik

Referatu poinformowała,  że decyzja została wydana na podstawie zebranego materiału dowodowego. W

związku  z  tym,  że  Prezes  Zarządu  SM „Piast”  nie  wnosił  żadnych wniosków na  piśmie  oraz  żadnych

zastrzeżeń, organ uznał, że nie ma potrzeby dodatkowego prowadzenia postępowania. Kierownik Referatu

zaznaczyła, że Prezes Zarządu SM „Piast” również mógł na tym etapie wnioskować o dodatkowe dowody

np.  z  oględzin biegłego,  czy powołać ekspertów w tej  sprawie.  Kierownik  Referatu  poinformowała,  że

Prezes Zarządu SM „Piast” tego nie uczynił. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, zgodnie z

k.p.a. p. Burmistrz zawiadomił Prezesa Zarządu SM „Piast” jako stronę o tym, że została przygotowana

decyzja  i  następnie  o  wydaniu  tej  decyzji,  od  której  Prezes  Zarządu  SM „Piast”  się  słusznie  odwołał.

Kierownik  Referatu  poinformowała,  że  SKO  w  Pile  po  zapoznaniu  się  z  tym  zebranym  przez  Urząd

materiałem będzie stwierdzało, czy decyzja wydana przez Burmistrza została wydana zgodnie z przepisami

prawa czy niezgodnie z przepisami prawa. Kierownik Referatu zapewniła Prezesa Zarządu SM „Piast”, że

pracownik Urzędu dokonał wszelkich starań i całe postępowanie było zgodne z k.p.a. cyt. „my k.p.a. znamy i

stosujemy”.  Kierownik  Referatu  poprosiła  o  przypomnienie  kwestii,  które  mogła  w swojej  wypowiedzi

pominąć.   

Prezes  Zarządu SM „Piast” poinformował,  że  jest  w posiadaniu  opinii  RIO w sprawie  oświetlenia  i

wyjaśnił, że w swojej wypowiedzi na ten temat odwołał się wypowiedzi Burmistrza z ok. godz. 16.30, że

oświetlenie dróg wewnętrznych nie jest  zadaniem własnym gminy.  Prezes Zarządu SM „Piast” przyznał

rację Kierownik Referatu cyt. „ma Pani rację, przyznaję Pani w prawie 100% rację to co Pani przeczytała, że

pracownik na pewno dołożył wszelkiej staranności”. Zdaniem Prezesa Zarządu SM „Piast”, w tej sprawie

jest tylko jedna najważniejsza rzecz tzn. to na organie, w tym przypadku na Urzędzie Miejskim, spoczywa

obowiązek  podjęcia  wszelkich  czynności  niezbędnych  do  dokładnego  wyjaśnienia  rzeczywistego  stanu

faktycznego sprawy. Prezes Zarządu SM „Piast” poinformował, że spółdzielnia otrzymała zawiadomienia o

wydaniu decyzji  i  o sporządzeniu protokołów, co do których spółdzielnia nie miała żadnych zastrzeżeń,

ponieważ odbywały się w obecności pracowników SM „Piast”. Prezes Zarządu SM „Piast” zaznaczył, że to

organ, czyli  Urząd w tym przypadku, ma obowiązek dążyć do prawdy obiektywnej, ustalić okoliczności

mające znaczenie oraz potrzebne dowody, o czym stanowi wprost art. 7 k.p.a. Prezes Zarządu SM „Piast”

dodał,  że  to  nie  spółdzielnia  ma  udowadniać  organowi,  tylko  Urząd  powinien  przeprowadzić  całe

postępowanie w taki sposób, aby zyskać pewność co do tego, kto jest sprawcą tego czynu. Prezes Zarządu

SM „Piast” ponownie stwierdził, że jeśli nie otrzymał wezwania to nie będzie składał żadnych wyjaśnień.

Prezes Zarządu SM „Piast” dodał, że uważał, że dokumenty przedkładane przez Urząd są zgodne z prawdą i

zgodnie z dokumentacją fotograficzną, dlatego nie wnosił żadnych zastrzeżeń. Prezes Zarządu SM „Piast”
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zwrócił się do radcy prawnego Urzędu Miejskiego z pytaniem, czy myli się w powyższym? Prezes Zarządu

SM „Piast” podziękował za możliwość zabrania głosu i złożył życzenia z okazji Dni Matki oraz zaprosił na

uroczystości z okazji 60-lecia SM „Piast” w Złotowie w najbliższą sobotę na terenie „Sparty” Złotów jak

również do integracyjnego sadzenia drzew przy placu przy ul. Słowackiego nr 7 i 8. Prezes Zarządu SM

„Piast” zaznaczył, że nie jest to żaden „chwyt marketingowy” w stosunku do wycinki drzew, tylko jest to

wstrzymywana decyzja od kilku lat, aby właśnie zrealizować to zadanie z okazji 60-lecia SM „Piast” tzn.

dokonać integracyjnego sadzenia drzew.       

       

Punkt 21. Zamknięcie sesji

Przewodniczący złożył  życzenia  z  okazji  Dnia  Matki  oraz poinformował,  iż  dzień 27 maja  jest  dniem

samorządu terytorialnego i życzył wszystkim samorządowcom podejmowania „jednie właściwych” decyzji

dla naszych mieszkańców.   

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 21.55 zakończył obrady XLV sesji Rady Miejskiej

w Złotowie.  

Oprac.

Karolina Marek 

Sekretarz obrad 

        Łukasz Piosik  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jakub Pieniążkowski
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