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Protokół Nr XLVI.2022

z nadzwyczajnej XLVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 6 czerwca 2022 r.

W dniu 6 czerwca 2022 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady

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

podstawie złożenia przez 4 radnych Rady Miejskiej w dniu 3 czerwca 2022 r. wniosku w sprawie zwołania

sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Złotowie. W związku z powyższym, Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złotowie zarządzeniem nr 11.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. wyznaczył termin obrad nadzwyczajnej XLVI

sesji  Rady Miejskiej w Złotowie na dzień 6 czerwca 2022 r.  na godz. 15.00. Sesja odbyła się w trybie

stacjonarnym.  

Obrady  poprowadził  Przewodniczący  Rady  Miejskiej,  radny  Jakub  Pieniążkowski  (dalej

„Przewodniczący”). 

Punkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący otworzył obrady nadzwyczajnej XLVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Następnie powitał

radnych  znajdujących  się  w  sali  sesyjnej, Burmistrza  Miasta  Złotowa,  Zastępcę  Burmistrza  oraz

zaproszonych gości.

 

Przewodniczący na podstawie listy obecności  stwierdził,  że w sesji  uczestniczy  9 radnych,  co stanowi

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

Nieobecni byli następujący radni: Grzegorz Kolera, Roman Głażewski, Krzysztof Kulasek, Łukasz Piosik,

Maciej Zając, Krzysztof Żelichowski. Przewodniczący nie usprawiedliwił nieobecności ww. radnych.

Punkt 2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący  na  Sekretarza  obrad  zaproponował  radną  Mariolę  Wegner.  Radna  wyraziła  zgodę  na

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

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

Złotowie określonego zarządzeniem nr 11.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2022 r.

Porządek obrad został przyjęty. 

Porządek obrad nadzwyczajnej XLVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad.

3. Bieżące sprawy Gminy Miasto Złotów. 
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4. Zamknięcie sesji.

Punkt 3. Bieżące sprawy Gminy Miasto Złotów

Przewodniczący poinformował, że tematem przewodnim sesji  są sprawy kadrowe Urzędu Miejskiego w

Złotowie, szczególnie działu finansowego. Przewodniczący wyjaśnił, że ze względu na doniesienia prasowe

zainteresował  się  tą  sprawą  dokładnie  i  to  właśnie  z  jego  inicjatywy  została  zwołana  dzisiejsza  sesja.

Przewodniczący podziękował radnym za podpisanie wniosku o zwołanie niniejszej sesji. Przewodniczący

przedstawił w skrócie obecną sytuację w ww. dziale. Z dniem 30 marca br. została odwołana dotychczasowa

p. Skarbnik (Skarbnik Gminy Miasto Złotów). W związku z powyższym, przez ostatnie dwa miesiące odbyło

się kilka konkursów na ww. stanowisko. Przewodniczący wspomniał, że po ostatnim konkursie znalazła się

kandydatka na to stanowisko, która została powołana uchwałą Rady w dniu 26 maja 2022 r. na XLVI sesji

Rady Miejskiej w Złotowie. Nazajutrz po sesji kandydatka prawdopodobnie zrezygnowała z pełnienia tej

funkcji,  którą  miała  objąć  z  dniem 1  lipca br.  Przewodniczący wspomniał,  że  w ubiegłym tygodniu w

nawiązaniu  do tej  sytuacji  złożył  interpelację.  Zdaniem Przewodniczącego,  sprawa jest  na  tyle  trudna  i

istotna że należałoby ją wyjaśnić już teraz. Przewodniczący podziękował za przybycie i chęć wyjaśnienia tej

kwestii wszystkim zebranym gościom a w szczególności p. Burmistrzowi. 

Przewodniczący zadał pytanie panu Burmistrzowi, czy faktycznie kandydatka na Skarbnika Gminy miasto

Złotów powołana uchwalą z dnia 26 maja 2022 r. złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji? Czy rezygnacja

została przedstawiona ustnie czy też pisemnie? Jeżeli złożyła taką rezygnacje to, czy znane są przyczyny

takiej decyzji?

Burmistrz Miasta Złotowa  poinformował, że w dniu 25 maja 2022 r. radni wzięli  udział w prezentacji

kandydatki na stanowisko Skarbnika Gminy Miasto Złotów, która następnie została powołana uchwałą Rady

na XLV sesji w dniu 26 maja 2022 r. na wniosek Burmistrza. W dniu 27 maja 2022 r. kiedy nowa p. Skarbnik

została  zaproszona  do  omówienia  szczegółowych  warunków  pracy  złożyła  pisemną  rezygnację  z  tego

stanowiska z powodów osobistych. Burmistrz nadmienił, że został zaskoczony powyższym faktem, tak jak i

wszyscy cyt. „jeśli ktoś ma te powody osobiste tak ważne no, to sobie wystawił świadectwo”. Burmistrz

dodał,  że  nie  są  znane szczegółowo ww. powody osobiste.  Burmistrz  zaznaczył,  że  na dzień dzisiejszy

miasto faktycznie nie posiada Skarbnika i należy rozpocząć kolejny proces rekrutacyjny na to stanowisko.

Burmistrz  poinformował,  że  w  związku  z  powyższą  rezygnacją,  ponieważ  ww.  osoba  posiada  status

Skarbnika, zostanie przygotowana uchwała odwołująca obecną p. Skarbnik. Burmistrz wyraził nadzieję że

odbędzie się to już wraz z uchwałą powołującą kolejnego nowego Skarbnika. Burmistrz oznajmił, że ww.

wypowiedzenie  trafiło  do  niego  poprzedzone  osobistym  spotkanie.  Burmistrz  zaznaczył,  że  został

zaskoczony informacją o rezygnacji. Burmistrz poinformował, że obecnie Urząd korzysta z pomocy byłego

Skarbnika Gminy Miasto Złotów, p. Jadwigi Skórcz. Burmistrz wyjaśnił, że Urząd podpisał z p. Jadwigą

umowę  cywilno-prawną  w  formie  usługi  doradczej  w  zakresie  kontroli  i  nadzoru  poprawności

sporządzonych zmian w budżecie. Burmistrz dodał,  że dzięki ww. umowie i  pomocy p. Jadwigi uda się
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wdrożyć  nowego  Skarbnika  do  pracy  w  Urzędzie.  Burmistrz  wspomniał,  że  po  spotkaniu  Zastępcy

Skarbnika, p. Ilony Sawczuk-Kruk z Komisją Rewizyjną wpłynęło zwolnienie lekarskie Zastępcy Skarbnika,

które trwa do dziś i będzie poprzedzało wypowiedzenie umowy. Burmistrz zaznaczył, że sytuacja bieżąca w

Urzędzie jest dosyć trudna, bardzo trudno też znaleźć na rynku pracy odpowiednich specjalistów. Burmistrz

zastrzegł,  że  pomimo  tej  sytuacji  zadania  realizowane  są  przez  innych  pracowników.  Burmistrz

poinformował, że wcześniej zostało uzyskane upoważnienie Skarbnika Gminy Miasto Złotów do zwierania

umów. Obecnie zostały ogłoszone konkursy na stanowiska Skarbnika Gminy Miasto Złotów i jego Zastępcy,

termin  składania  ofert  upływa  w  dniu  14  czerwca  2022  r.  Burmistrz  wspomniał,  że  trzecim  obecnie

poszukiwanym stanowiskiem w Urzędzie jest Zastępca Kierownika USC na czas nieobecności aktualnego

Zastępcy Kierownika USC.  

Przewodniczący zapytał o termin obowiązywania obecnie ogłoszonego konkursu na stanowisko Skarbnika

oraz  Zastępcy  Skarbnika.  Przewodniczący  zapytał  również,  na  jaki  okres  została  podpisana  umowa

cywilnoprawna z byłym Skarbnikiem, p. Jadwigą Skórcz?

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że ogłoszenie naborów na ww. stanowiska trwa do 14 czerwca br.

Natomiast umowa podpisana z p. Jadwigą Skórcz obowiązuje do końca czerwca br.

Radny Henryk Golla zapytał,  kto  aktualnie  posiada  upoważnienie  byłego Skarbnika  do  kontrasygnaty

zawieranych umów? Radny zapytał, czy odejście dotychczasowej p. Skarbnik na emeryturę nie koliduje z

ważnością ww. upoważnienia? 

O godzinie 15:20 do obrad nadzwyczajnej XLVI sesji dołączył radny Grzegorz Kolera.

Burmistrz poinformował,  że  obecnie  przedmiotowe  upoważnienie  posiada  p.  insp.  Katarzyna  Biecka.

Upoważnienie zostało wydane w czasie pełnienia przez Skarbnika Gminy Miasto Złotów swojej funkcji. 

Radny  Krzysztof  Koronkiewicz  poinformował,  że  miasto  realizuje  różne  programy  m.in.  „Fundusze

Norweskie”  oraz  „Granty  PPGR  -  Wsparcie  dzieci  i  wnuków  byłych  pracowników  PGR  w  rozwoju

cyfrowym”. Radny zaznaczył,  że do podpisywania umów potrzebny jest  podpis Skarbnika.  Radny zadał

pytanie,  czy powołana p.  Skarbnik,  która  zrezygnowała,  posiada uprawnienie  do składania  podpisu pod

umowami? Zdaniem radnego, brak Skarbnika i jego Zastępcy jest bardzo poważnym problemem mającym

wpływ na funkcjonowanie miasta. Radny wyraził nadzieję, że w przypadku problemów w zakresie realizacji

„Funduszy Norweskich” wina za to niepowodzenie nie będzie przypisywana Radzie. 

Burmistrz Miasta Złotowa zaznaczył, że zadania w ramach „Funduszy Norweskich” na dzień dzisiejszy są

realizowane bez zakłóceń.  Umowy w zakresie  rozstrzygniętych  przetargów są podpisywane na  bieżąco.

Burmistrz  poinformował,  że  pojawił  się  jeden „wątek” dot.  programu komputerowego,  ponieważ strona
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umowy domaga się kontrasygnaty Skarbnika. Burmistrz zaznaczył, że w powyższej sprawie obecnie toczą

się dyskusje, ponieważ Urząd posiada pełne uprawnienie do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań

przy obecnym upoważnieniu. Burmistrz dodał,  że zna przyczyny powyższego stanu, dlaczego po stronie

grantodawcy  pojawiły  się  takie  wątpliwości  i  dlaczego  został  postawiony  taki  warunek.  Burmistrz

poinformował, że zostały wysłane pisma w sprawie zawarcia umowy w obecnym stanie rzeczy, tak aby nie

wstrzymywać realizacji  tej  umowy. Burmistrz podkreślił,  że wątpliwości dot.  kontrasygnaty pojawiły się

tylko w ww. przypadku, nie w zakresie Funduszy Norweskich. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zapytał, czy stawka umowy podpisanej z p. Jadwigą Skórcz wynosiła 100

zł za godzinę? Radny zadał kolejne pytanie, czy w przypadku jeżeli powyższe jest prawdą, to czy Burmistrz

nie obawia się, że mimo już napiętej atmosfery wśród pracowników, pracownicy zaczną z niezadowolenia

przechodzić na zwolnienia lekarskie, co sparaliżuje pracę Urzędu oraz realizację Funduszy Norweskich i

innych inwestycji.  Radny stwierdził,  że w najgorszym wypadku pracownicy będą po prostu odchodzić z

pracy. Zdaniem radnego, kością niezgody była właśnie podwyżka dla p. Skarbnik, która nadal pracuje w

Urzędzie i spotyka się z pracownikami. Radny wspomniał, że posiada informacje, że p. Skarbnik wzięła

również udział w spotkaniu Burmistrza z pracownikami w sprawie pisma dot. podwyżek. 

Burmistrz Miasta Złotowa poinformował, że bieżące funkcjonowanie Urzędu jest tylko po jego stronie tzn.

znajduje  się  w jego wyłącznych kompetencjach.  Burmistrz  dodał,  że  obecną  sytuację  związaną  m.in.  z

gospodarką, inflacją, kosztami życia i kredytami odczuwają wszyscy, w tym pracownicy i to właśnie z ww.

powodów powstają pewne niezadowolenie czy też niepokój, zjawiska te dot. każdego samorządu. Zdaniem

Burmistrza,  nie  pomaga  w  tym  na  pewno  publiczna  dyskusja  w  sprawie  wysokości  wynagrodzeń

poszczególnych  pracowników.  Burmistrz  stwierdził,  że  argumenty,  które  padają  dot.  tego,  aby

wynagrodzenie  przystawało do obecnych kosztów życia.  Burmistrz  podkreślił,  że  jest  niepokojącym,  że

realnie nasze wynagrodzenie jest mniejsze nabywczo o 14%, że tankowanie samochodu dzisiaj kosztuje dwa

razy co poprzednio oraz że kredyt jest dwukrotnie wyższy. Burmistrz poinformował, że prowadzi rozmowy z

pracownikami, ponieważ wspomniane sygnały odbiera poważnie i chce, aby pracownicy mieli satysfakcję z

własnego  wynagrodzenia.  Burmistrz  dodał,  że  rozmowy  na  tym  etapie  nie  są  zakończone.  W  ocenie

Burmistrza, do tej pory zespół pracuje naprawdę niezawodnie, odpowiedzialnie. Burmistrz wyraził nadzieję,

że nie się w tym zakresie nie zmieni. Burmistrz wspomniał, że być może będzie musiał skierować do Rady

wniosek o dokonanie zmian w budżecie pod kątem wynagrodzeń nie tylko dla pracowników Urzędu ale i

innych jednostek podległych gminie w związku z zaistniałą sytuacją. Burmistrz przypomniał, że na sesjach

padały wypowiedzi w sprawie wynagrodzeń pracowników Urzędu, że te wydatki są  cyt. „rozhulane, że jest

to Bizancjum więc dzisiaj mamy tego efekty i trzeba na to reagować”. Burmistrz poinformował, że  umowa z

p. Jadwigą Skórcz została podpisana na kwotę 22 zł za godzinę i jest to prawie najniższa stawka, ponieważ

stawka minimalna nie może wynosić mniej 19.70 zł.  Burmistrz przyznał,  że w tej sprawie nie chodzi o

pieniądze,  tylko  o  przyzwoitość  ze  względu  na  troskę  p.  Jadwigi  o  sytuację  Urzędu.  Burmistrz

poinformował,  że  została  podpisana  umowa  na  wyższą  kwotę,  o  której  wspomniał  radny  Krzysztof
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Koronkiewicz w swojej wypowiedzi ale ze względu na ostatnią sesję i właśnie wypowiedzi m.in. radnego

Krzysztofa Koronkiewicza p. Jadwiga Skórcz zrezygnowała z jakichkolwiek kosztów i przychodów z tytułu

tej umowy tzn. jej wartość jest zerowa. Umowa ta się zakończyła. Jednak Burmistrz mimo to poprosił p.

Jadwigę o kontynuowanie  czynności  nadzoru i  kontroli  finansów miasta  na wcześniej  przez Burmistrza

przytoczonych  warunkach.  Burmistrz  wyraził  nadzieję,  że  wspólnymi  siłami  problem  ten  zostanie

rozwiązany i  Urząd będzie mógł normalnie pracować. Burmistrz zaznaczył,  że jest to dla niego obecnie

priorytetowe  zadanie.  Burmistrz  poinformował,  że  z  przeprowadzonych  rozmów  z  kandydatkami  na

stanowisko  Skarbnika  wynika,  że  boją  się  one  współpracy  z  Radą  i  kwestionowania  ich  kompetencji,

ponieważ  wielokrotne  przygotowywanie  nowej  wersji  WPF  czy  budżetu  nie  są  zagadnieniami,  które

wykonuje się „na kolanie” czy w przerwie w spotkaniu. Burmistrz stwierdził, że nie będzie dzisiaj mówił,

kto jest temu winien, mieszkańcy sami to ocenią oglądając sesje. Burmistrz dodał,  że patrząc na relacje

Skarbnik – Rada nie zachęca do podjęcia takiej współpracy przez potencjalnych kandydatów, o czym należy

powiedzieć i rozwiązać tą kwestię. 

Radny Stanisław Wełniak  zwrócił się do Burmistrza, aby pozbył się przypuszczeń, że ww. kwestia jest

powodem trudności w znalezieniu kandydata na stanowisko Skarbnika. Radny poinformował, że w Polsce

funkcjonuje wraz z powiatami  prawie 3000 samorządów. Radny dodał, że nie znał i nie zna obecnie takiego

samorządu, w którym byłaby taka sytuacja, że miasto nie ma Skarbnika i to nie ze względów finansowych

czy  ogólnie  stosunku  pracy.  Zdaniem  radnego,  decydujące  znaczenie  mają  tu  inne  względy.  Radny

stwierdził, że jednym z nich jest wytworzenie „dziwnej atmosfery” że cyt. „ci ludzie, którzy ewentualnie by

nadawali się i chcieli  pracować, po prostu mówią że nie no bo to im nie odpowiada po prostu”. Radny

stwierdził, że jeżeli Burmistrz uważa, że głównym powodem są spory na tle Burmistrz – Rada to miasto

Złotów nie jest wyjątkiem, ponieważ praktycznie w połowie samorządów w Polsce istnieje taka sytuacja i

jest to normalne, że w demokracji każdy ma prawo wygłaszać swoje poglądy a jeżeli ktoś się obraża to nie

powinien w nich po prostu uczestniczyć.  Zdaniem radnego,  Burmistrz powinien się zastanowić,  czy nie

istnieją  jakieś  inne  powody  związane  z  problemem  ze  znalezieniem  kandydata  na  Skarbnika?  Radny

stwierdził,  że obecne wynagrodzenie w wysokości  15 tys.  zł  jest  znacznie większe od tego,  które może

otrzymać księgowa na terenie Złotowa. W ocenie radnego, powody w związku, z którymi miasto nie ma

Skarbnika są inne a przyczyny tego leżą po stronie pana Burmistrza. 

Burmistrz  Miasta  Złotowa stwierdził,  że  potrafi  wynagradzać,  co  radni  już  wiedzą,  ponieważ  cyt.

„zrobiliście z tego dużą informację”. Burmistrz dodał,  że mimo to nie wstydzi się tej decyzji.  Burmistrz

poinformował, że p. Skarbnik otrzymała najwyższe możliwe wynagrodzenie, aby ją przekonać do pozostania

na tym stanowisku. Po pierwsze, ponieważ pojawiły się takie możliwości i można było z tego skorzystać a

po  drugie,  brakuje  specjalistów  na  rynku.  Burmistrz  zaznaczył,  że  nie  „szkoły  skarbników”,  jest  to

umiejętność, którą trzeba mieć żeby patrzeć horyzontalnie, perspektywicznie na budżet. Burmistrz dodał, że

są  głowni  księgowi  czy  ekonomiście  pracujący  w  instytucjach  finansowych,  ale  skarbnik  gminy  musi

posiadać inne umiejętności,  aby koordynować budżetem w całości.  Burmistrz zaznaczył,  że podtrzymuje
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swoje  słowa,  że  w dużej  mierze problem braku Skarbnika  jest  związany z  debatami  prowadzonymi  na

sesjach, ponieważ wynika to z rozmów z przeprowadzonych z dotychczasowymi kandydatkami. Burmistrz

zwrócił  się  do  radnego  Stanisława  Wełniaka  i  stwierdził,  że  chociaż  radny  ma  rację  co  do  wymiany

poglądów, to nie powinno się to kończyć na przygotowaniu różnych wersji  budżetu i  jego uchwalaniem

dopiero w marcu.  Burmistrz  poinformował,  że kontrasygnata oznacza odpowiedzialność karnofinansową

jego i osoby jej udzielającą tzn. to on wraz z tą osobą odpowiada za zaciągnięte zobowiązania. Burmistrz

stwierdził,  że należy zaniechać pewnych dyskusji  w tym procesie i  na etapie,  kiedy rolą specjalisty jest

wskazanie rozwiązania, dla którego nie ma innego alternatywnego, to należy przyjąć. Burmistrz podkreślił

znaczenie kształtowania dokumentu od strony technicznej. Radny dodał, że ingerowanie ze strony radnego

Stanisława Wełniaka w ten proces techniczny kształtowania dokumentu powoduje stwierdzanie nieważności

uchwał w całości lub w ich części. Burmistrz stwierdził, że oczywiście można się spierać o to jak rozwijać

miasto ale nie o to jak konkretnie daną rzecz zapisać finansowo w budżecie. Burmistrz wyraził nadzieję na

znalezienie ambitnej osoby, która wykorzysta tą szanse, choć niewątpliwie jest to duży atut być Skarbnikiem

takiego miasta jak Złotów i w takim etapie m.in. z uwagi na absolutorium. Burmistrz podkreślił, że dzięki

pracy  poprzedniej  p.  Skarbnik  miasto  jest  w  dobrej  kondycji  finansowej.  Burmistrz  dodał,  że  nie  jest

sytuacja, w której należy „gasić jakieś pożary” ale należy przystąpić do pracy.  

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że Burmistrz usiłował „lekko i łagodnie zepchnąć” problemy

związane z brakiem Skarbnika na atmosferę podczas sesji.  Radny zapytał,  ile  Burmistrz otrzymał pism,

ewentualnie  jedno grupowe,  dot.  braku chęci  do  dalszej  pracy  w Urzędzie  tj.  dot.  złego samopoczucia

związanego  z  obecną  pracą  w  Urzędzie  i  atmosferę  wokół  niej  a  ile  pism  związanych  z  wysokością

wynagrodzenia? Radny poinformował, że z jego wiedzy wynika, że z pism związanych z atmosferą pracy nie

wpłynęła  żadne,  natomiast  w przypadku  dot.  wynagrodzeń  wpłynęła  jedno  główne  i  być  może  zaczną

wpływać kolejne pisma tj. pojedyncze od pracowników związane z płacą. Zdaniem radnego, nie jest to wina

prowadzonych  rozmów  na  sesji,  a  podjętych  przez  Burmistrza  decyzji  odnośnie  podwyżek.  Radny

poinformował, że bardzo ścisłe grono otrzymało bardzo wysokie podwyżki a pozostali pracownicy od 0% do

4%, niektórzy otrzymali 12% ale było to związane z wzrostem najniższej krajowej. Radny dodał,  że od

dłuższego  czasu  wszyscy  informują  na  temat  niskich  wynagrodzeń  ratowników  m.in.  jeden  z  nich

upublicznił swoje wynagrodzenie na Facebooku. Radny wspomniał, że na ostatniej sesji Zastępca Burmistrza

przedstawiła  dane,  że  ratownicy  tak  źle  nie  zarabiają  cyt.  „nie  wiem,  czy  też  miałaby  odwagę  im  to

powiedzieć, myślę że raczej nie”. Radny ponownie zadał pytanie, ile Burmistrz otrzymał pism dot. atmosfery

w pracy a ile pism odnośnie wysokości płac? Radny dodał,  że nadal oczekuje również odpowiedzi,  czy

Burmistrz nie ma obaw, że pracownicy zaczną iść na zwolnienia lekarskie lub składać wypowiedzenia z

pracy?

Burmistrz Miasta Złotowa poinformował, że nie będzie prowadził z radnym polemiki kadrowej ze względu

na to, że w obecnych czasach jest ona trudna. Burmistrz zaznaczył, że to zadanie należy do niego i wyraził

nadzieję na poradzenie sobie Urzędu z tą sprawą. Burmistrz zwrócił się do radnego, aby zajął się swoimi
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sprawami  m.in.  wnioskiem,  który  wpłynie  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  budżecie  w  zakresie

wynagrodzeń. Burmistrz zaznaczył, że zależy mu na szybkim wyjaśnieniu ww. kwestii. Burmistrz stwierdził,

że nie będzie teraz o tym rozmawiał z radnym. ponieważ to jest jego rola i kompetencje. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że nie do końca są to tylko Burmistrza kompetencje cyt.

„bo sam Pan mówił, że my będziemy mieli podjąć jakąś decyzję, więc nie do końca to jest tylko Pana”.

Radny stwierdził, że dobór pracowników leży po stronie Burmistrza ale resztę spraw m.in. dokonywanie

zmiany w budżecie należy do kompetencji Rady. Radny dodał, że zła atmosfera panująca w Urzędzie i w

innych jednostkach podległych jest również sprawą Rady i właśnie nad tym należałoby się pochylić.

Burmistrz Miasta Złotowa zwrócił się do radnego i zaproponował oddzielne spotkanie, aby porozmawiać o

tej sytuacji i jakie rozwiązania można zastosować. Burmistrz zaproponował taką pracę na forum jednej z

komisji w celu wypracowania pewnych wniosków, które będą odpowiadały na problemy, które się pojawiły

w  skali  globalnej,  ponieważ  wyraźnie  widać,  że  są  one  spowodowane  tym,  co  się  dzieje  na  świecie.

Burmistrz dodał, że jeżeli radny Krzysztof Koronkiewicz chce wspólnie nad tym debatować to chętnie z

radnym i z członkami np. Komisji Budżetu się spotka. 

Radny Henryk Golla poinformował, że miał okazje w sobotę i w niedzielę spotkać się z kolegami z Rady

Gminy  Złotów.  Radny  poinformował,  że  założeniem  jest  przeprowadzanie  dyskusji  i  ustalanie

proponowanych projektów uchwał na posiedzeniach komisji. Posiedzenie komisji jest forum dyskusji i radni

tak długo rozmawiają aż dochodzą do pewnego konsensusu. Radny stwierdził, że sesja dla nich jest tylko

formalnością.  Radny  zaznaczył,  że  w Gminie  Miasto  Złotów tak  nie  jest.  Radny  odniósł  się  do  pracy

Skarbnika i zapytał kto jest decydentem: Burmistrz, Zastępca Burmistrza czy p. Skarbnik? Radny stwierdził,

że  Skarbnik  pilnuje  pieniędzy  ale  decyzje  podejmuje  Burmistrz.  Radny  pozytywnie  odniósł  się  do

rozwiązania  funkcjonującego  w  Radzie  Gminy  Złotów.  Radny  dodał,  że  na  sesjach  oczywiście  można

poruszyć tematy, które są nowe i pojawiają się np. w ramach interpelacji, które na posiedzeniach komisjach

nie są poruszane. Radny zapytał, czy w związku z odejściem p. Jadwigi na emeryturę, która była członkiem

Rady Nadzorczej MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, nastąpią jakieś zmiany w tym organie spółki? 

W odpowiedzi Burmistrz Miasta Złotowa zaznaczył, że radny zadał powyższe pytanie na ostatniej sesji i

otrzyma  na  nie  odpowiedź.  Burmistrz  poinformował,  że  osoba  reprezentująca  Burmistrza  w  radach

nadzorczych spółek nie musi być związana stosunkiem pracy w Urzędzie. Burmistrz dodał, że nie zamierza

tego  na  pewno  zmieniać  a  tym  bardziej  nie  zamierza  zrezygnować  z  usług  p.  Jadwigi  Skórcz  jako

reprezentanta gminy w Radzie Nadzorczej w MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie i w byłym MZUK Sp. z o. o. w

Złotowie. Burmistrz pozytywnie odniósł się do propozycji radnego Henryka Golli dot. przedstawiania na

sesji  akceptowalnych  projektów  uchwał  po  ich  przedyskutowaniu  na  posiedzeniach  komisji.  Burmistrz

dodał, że część radnych była przeciwna organizowaniu spotkań, ponieważ w ich ocenie Rada pracuje na

posiedzeniach komisji. Burmistrz zgodził się z tym, aby dokument będący przedmiotem posiedzenia komisji
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był dokumentem akceptowalnym tak, aby uniknąć wielowariantowego przetwarzania tych dokumentów w

szczególności  chodzi  tu  o  dokumenty  finansowe.  Burmistrz  zaznaczył,  że  obecnie  dokonywanie  zmian

dokumentów odbywa się w przerwach w obradach, a radni przy tym składają często niepoprawne wnioski.

Burmistrz  poinformował,  że  do  uchwały  radnych  o  dietach  Wojewoda  znowu  wydał  rozstrzygnięcie

nadzorcze, które uznaje niektóre punkty jako niezgodne z prawem. Burmistrz stwierdził, że właśnie to są

efekty  braku  konsultacji  ze  specjalistami  takimi  jak  np.  księgowa  czy  radca  prawny  oraz  pracownicy

merytoryczni Urzędu.  

Przewodniczący stwierdził,  że jego zdaniem to posiedzenie komisji  i  obrady sesje są płaszczyznami do

dyskutowania na temat miasta. 

Radna Mariola Wegner poinformowała, że również rozmawia z mieszkańcami, którzy twierdzą tak jak ona,

że atmosferę w Urzędzie Miejskim buduje Burmistrz a nie radni. Radna odniosła się do wypowiedzi radnego

Henryka Golli  i  stwierdziła,  że  w kadencjach,  kiedy Burmistrzem był  Stanisław Wełniak konsensus się

uzyskiwało na posiedzeniach komisjach a spotkanie na sesji to była po prostu cyt. „przyjemność, czego nie

można powiedzieć teraz”.

Radny  Stanisław Wojtuń  potwierdził  słowa  Burmistrza  dot.  przyczyn  braku  skarbnika  gminy.  Radny

poinformował,  że  rozmawiał  z  jedną  osobą  na  temat  aplikowania  o  to  stanowisko,  lecz  ta  osoba  po

obejrzeniu kilku sesji doszła do wniosku, że nie podejmie się tego wyzwania ze względu na atmosferę, która

panuje na sesjach oraz ze względu na samo podejście Rady do poprzedniej p. Skarbnika. Zdaniem radnego,

obwinianie za wszystko Burmistrza nie jest na miejscu. Radny stwierdził, że osoby które nie są związane z

miastem  po  obejrzeniu  choćby  jednej  sesji  mogą  być  przerażone  tym co  tutaj  się  dzieje  m.in.  przede

wszystkim wypowiedziami radnego Krzysztofa Koronkiewicza. Radny wyraził nadzieję, że uda się znaleźć

osobę na to stanowisko. W ocenie radnego, obecnie to tylko gratyfikacja finansowa tylko zachęci kogoś do

tego, aby cyt. „podjął się tego wyzwania ciągłej walki z grupa radnych”. 

Radny Stanisław Wełniak zaprotestował przeciwko takiemu stawianiu tej  sprawy. Radny stwierdził,  że

jeżeli odwróci się sytuację tzn. zgodnie z wypowiedziami Burmistrza i radnego Stanisława Wojtunia obecna

sytuacja jest winą m.in. jego oraz radnego Krzysztofa Koronkiewicza, radnego Krzysztofa Żelichowskiego i

jeszcze innych radnych,  to można przyjąć takie złożenie,  że  mieszkańcy po wysłuchaniu sesji  nie będą

chcieli startować na radnych. Według radnego jest to ta sama sytuacja. Radny ponownie poinformował, że w

Polsce jest 3000 samorządów i nikt nie jest w stanie wskazać przykładu samorządu, który ma taki problem z

obsadą skarbnika jaki jest w Złotowie. Radny odniósł się do swojego doświadczenia i z współpracy z trzema

skarbnikami podczas pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Złotowa. Radny stwierdził cyt. „ze Stelmachową

bardzo  długo  i  ze  względu  na  nasze,  że  tak  powiem  równe  lata  nie  było  żadnych  problemów  i  jej

doświadczenie było zupełnie wystarczające. I odeszła i przyszedł Heciak. Heciak nie zapisał się bo po prostu

nie  miał  kompetencji  pełnych  do  tego  i  przyszła  p.  Skórcz,  która  moim  zdaniem,  ja  wspominam  tą
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współpracę bardzo dobrze ale ona była po prostu nie politykiem, ona za Pana stała się politykiem”. Radny

zaznaczył, że przez cały okres kadencji, kiedy był Burmistrzem i przez obecny okres, w którym jest radnym

twierdził, że od polityki jest tylko Burmistrz, nawet nie Zastępca Burmistrza. Zdaniem radnego, cyt. „p.

Jadzi tworzyła tą politykę”. Radny dodał, że cyt. „widzę to słynne wystąpienie na tej konferencji w sprawie

Funduszy, no to było żenujące. Ona nie była Skarbnikiem, ona była po prostu politykiem ważniejszym od

Pana. Wspomogła się jeszcze mężem i córką, no, to nie jest rola Skarbnika”. W ocenie radnego, m.in. z

powyższych powodów występuje obecna sytuacja oraz jest to sprawa związana ze sposobem kierowania

współpracownikami  i  Urzędem.  Zdaniem  radnego,  Burmistrz  popełnił  podstawowy  błąd  polegający  na

zwiększeniu zatrudnienia o 12 osób. Radny zaznaczył, że właśnie tam są ulokowane pieniądze na podwyżki.

Radny poinformował, że budżet administracji samorządowej wzrósł za czasów obecnego Burmistrza o100%.

Radny zwrócił się do Burmistrza, aby nie uzasadniał powyższego poprzez posługiwanie się argumentem dot.

wzrostu zakresu zadań. Radny zaznaczył, że nie jest to prawdziwy argument, ponieważ po prostu nastąpił

wzrost  zatrudnienia.  Radny dodał,  że nie jest  w stanie określić,  o ile  wzrosło to  zatrudnienie  i  nie  wie

również,  na  ile  to  wynika  z  obiektywnych  przesłanek  wzrostu  kompetencji  i  potrzeb  Urzędu.  Radny

stwierdził, że nikt go nie przekona że o 1/3 wzrosła ilość zadań czy też ich jakość, aby było to powodem do

zwiększenia zatrudnienia. Radny dodał, że przy wzroście zatrudnienia o 1/3 przy funduszu płac na poziomie

3 mln zł  to  kwota wzrostu wydatków wynosi  1 mln zł  przyrostu.  W ocenie  radnego,  obecne problemy

wynikają z błędów prowadzenia złej polityki w tym zakresie w dłuższym okresie czasu. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Wojtunia cyt. „jakby p.

Wojtuń trochę więcej  telewizji  oglądał  lokalnych gdzie są sesje innych miast to by może trochę inaczej

mówił, by szpilki tutaj nie próbował wkładać ale on lubi tak no to ok”. Radny dodał, że są miejscowości

gdzie jest jeszcze gorzej niż w Złotowie a mają Skarbnika. Radny wyraził zdziwienie, że w mieście takim jak

Złotów, które w rankingach zajmuje bardzo wysokie miejsca nie ma chętnych na stanowisko Skarbnika.

Radny  stwierdził  cyt.  „jakby  p.  Wojtuń  miał  trochę  chociaż  wiedzy,  myślę,  że  ma  tylko  ukrywa  ją  i

wiedziałby, że p. Burmistrz jeździł po różnych komórkach i starał się tutaj o faktycznie bo się starał o to,

żeby ktoś przyszedł do pracy, to były cały czas odpowiedzi negatywne nie ze względu na to, że Rada jest zła

tylko na inne, na inną osobę. I to Pan dobrze wie, p. Burmistrz dobrze wie i my wiemy”. W ocenie radnego,

radni jak i Burmistrz doskonale wiedzą z jakich przyczyn nikt nie chce przyjść na stanowisko Skarbnika.

Radny dodał, że są to te same przyczyny, przez które odeszła p. Zastępca Skarbnika. 

Burmistrz  Miasta  Złotowa zaznaczył,  że  właśnie  takie  wypowiedzi  są  przykładem tego jak  naprawdę

wygląda ta dyskusja, kolejne insynuacje cyt.  „rozumiem że Pan chodził,  sprawdza, Pan wie więcej,  wie

lepiej, p. Wełniak to już w ogóle za jego czasów było fantastycznie”. Burmistrz stwierdził, że nie można nie

reagować  na  takiego  typu  manipulacje  ze  strony  radnego  Stanisław  Wełniaka  w  sprawie  wzrostu

wynagrodzeń o 100%. Burmistrz podkreślił, że o 100% to wzrósł budżet miasta. Burmistrz poinformował, że

gdy rozpoczynał pracę na tym stanowisku budżet wynosił  46 mln zł a aktualnie wynosi już 110 mln zł.

Zdaniem Burmistrza, aby nadrobić pracę w Urzędzie powinno się zwiększyć ilość osób do realizacji zadań,
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które dzisiaj są już przypisane samorządom. Burmistrz odniósł się do radnego Stanisława Wełniaka, że z

jednej  strony  prezentuje  postawę  o  rozrzutności  w  Urzędzie  cyt.  „gra  Pan  tak  jak  jest  wygodnie  aby

spowodować, żeby tą atmosferę dalej obniżać”. Burmistrz zwrócił się do radnych, że jeżeli chcą wykazać

zrozumienie to niech wykażą je w momencie, kiedy trwa praca nad konkretnym zagadnieniem bez użycia

manipulacji.  Burmistrz odniósł się po raz kolejny do radnego Stanisława Wełniaka i stwierdził  cyt.  „już

przebił Pan siebie na ostatniej sesji, rzucając jakimiś dzierżawami 2 m², spółdzielnią, złośliwościami jakimiś.

Więc po co to?”. Burmistrz zaproponował rozmowę o faktach. Zdaniem Burmistrza należy rozmawiać o

faktach i dodał cyt. „jak nie buntować się, kiedy ktoś zarzuca właśnie takie nieprawdziwości”. Burmistrz

zaznaczył, że cyt. „tu nie ma polityków, bo w samorządzie nie ma polityki, my nie jesteśmy politykami, my

jesteśmy samorządowcami. Pan może był tym politykiem i tym się zajmował ale ja tym się nie zajmuje ani

mój zespół”. Burmistrz podkreślił, że polityka to polityka miejska tj. rozwój tego miasta cyt. „jeżeli ktoś to

marnotrawi  tak  jak  Pan  próbował  nie  przyjmować  Funduszy  Norweskich,  bojkotował  Pan  to  albo

doprowadzał do tego, że budżet był uchwalany w marcu, no to jesteśmy w trudnej sytuacji, trudno jest temu

sprostać, jeżeli na tym etapie nie ma tego rozumienia”. Zdaniem Burmistrza, ktokolwiek kto się angażuje w

te sprawy, a tak właśnie angażują się pracownicy nie może tego zrozumieć i wyraża swoje zdanie choćby

jako mieszkaniec na temat tej sytuacji.  Burmistrz stwierdził,  że ktokolwiek, kto obejrzy debatę, o której

wspomniał radny Stanisław Wełniak to zauważy jak przygotowani byli radni m.in. radny Stanisław Wełniak. 

Radny Stanisław Wełniak odniósł się do Burmistrza cyt „jak Pan manipulował i korzystał z sytuacji”. 

Burmistrz  poinformował,  że  nie  zamierza  przekonywać  radnego,  ponieważ  jest  on  już  przekonany  do

swoich racji. Burmistrz zwrócił się o zajęcie się sprawami bieżącymi. 

Radny Stanisław Wełniak zapytał pana Burmistrza dlaczego nie odpowiada na zadane mu pytania. Radny

zapytał po raz kolejny czy zatrudnienie wzrosło o 10 osób.

Burmistrz zaznaczył, że powyższe słowa radnego są „bzdurą”. Burmistrz zgodził się z tym, że wzrosło ale

nie  o 100%. Burmistrz  dodał,  że  jeżeli  radni  chciałby się  zająć  tą  sprawą szczegółowiej,  to  przygotuje

informacje. Burmistrz zaapelował, aby radny zaczął posługiwać się w końcu informacją a nie manipulacją. 

Radny  Stanisław  Wełniak oznajmił,  że  nie  manipuluje  a  tylko  prosi  pana  Burmistrza  o  udzielanie

odpowiedzi na jego pytania. Zdaniem radnego pytania były proste, więc jeszcze raz je przypomni cyt „ Czy

wzrosło  o  przynajmniej  10  etatów,  chyba  więcej  wzrosło  zatrudnienie.  Czy  to  jest  spowodowane

rzeczywiście zwiększoną ilością zadań  Urzędu i czy jest prawdą że koszty administracji wzrosły o 100 %?”

Burmistrz  stwierdził, że radny nie otrzyma odpowiedzi cyt „wszystko co pan mówi jest  w konkretnych

cyfrach”. Burmistrz oznajmił, że radny otrzyma odpowiedź, że nie jest prawdą, że koszty wzrosły w taki

sposób. 
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Radny Krzysztof Koronkiewicz zwrócił  się do Burmistrza,  aby zadeklarował czy i  do kiedy podejmie

decyzję na temat wzrostu płac pracowników Urzędu Miasta, a także czy ten wzrost będzie dot.  również

innych jednostek podległych? 

Burmistrz Miasta Złotowa poinformował, że analizuje sytuację i wówczas kiedy będzie gotowy do niej to

się tą sprawa zajmie. Burmistrz dodał, że nie będzie składał deklaracji, którą radny mógłby później w jakiś

sposób wykorzystać. Burmistrza podkreślił, że już się zajął tą sprawą i sprawy związane z pracownikami

Urzędu są w jego kompetencjach. 

Przewodniczący poinformował, że na dzisiejszej sesji obecny jest również Prezes Zarządu firmy „Novago

Złotów” Sp. z o.o. w Złotowie Mariusz Walter. Przewodniczący poprosił p. Prezesa o zabranie głosu. 

 

Na ekranie została wyświetlona prezentacja multimedialna. 

Na wstępnie  p. Prezes poinformował, że „Novago Złotów” Sp. z o.o. w Złotowie stoi przed rozbudową i

przebudową obecnego obiektu zakładu, które jest obecnie zlokalizowany na 468/11. P. Prezes przedstawił

projekt  instalacji  do  przerobów  komunalnych  zmieszanych  po  przebudowie  obiektu  m.in.  obecna  hala

zostanie rozbudowana o 100%. P. Prezes przedstawił schermetyzowaną część biologiczna, w której będą

przetwarzane  odpady  biologiczne.  Głównym  zadaniem  ww.  przedsięwzięcia  to  schermetyzowanie

wszystkich  procesów  tzn.  wykluczenie  emisji  odorów  i  innych  zanieczyszczeń  na  zewnątrz,  wszystkie

rozładunki muszą się odbywać w hali  zamkniętej.  P. Prezes dodał,  że w ramach realizacji  tej  inwestycji

zostanie  wybudowana  farma  fotowoltaiczna  o  mocy  przynajmniej  500  kW.  P.  Prezes  przedstawił

obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren instalacji („NU” to tereny, na którym

można budować, pozostałe tereny wokół „Z1”, „Z2”, „Z3” są to tereny zieleni izolacyjnej, teren oznaczony

kolorem niebieskim to teren należący do spółki, tereny oznaczone kolorem czerwonym to tereny, którymi

spółka chciałaby dysponować). P. Prezes poinformował, że na dniach nastąpi wznowienie postępowania o

zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. P. Prezes oznajmił, że obecna wielkość terenu jaką posiada

spółka to 4 ha zieleni izolacyjnej i 1,5 ha terenu zakładu. Rozbudowa zakładu przyczyni się do powiększenia

magazynów, logistyki jak i transportu. W związku z powyższym, spółka będzie wnioskować o zmniejszenie

terenów zieleni  izolacyjnej,  aby móc bardziej  ten teren wykorzystać do celów gospodarki  odpadami. Po

złożeniu wniosku spółka zwróci się do czterech samorządów, które są właścicielami pozostałego terenu o

dzierżawę, chyba że ze strony tych jednostek wyjdzie inicjatywa, aby spółka wykupiła te tereny (oznaczone

kolorem  czerwonym).  P.  Prezes  zaznaczył,  że  spółka  nie  jest  aktualnie  zainteresowana  kolejnymi

dodatkowymi terenami zielonymi, z którymi nic nie będzie mogła zrobić (ok. 5 ha). P. Prezes dodał, że aby

radni mieli większe rozeznanie w temacie, spółka proponuje wyjazd studyjny do instalacji komunalnej w

Suchym Lesie  w  dniu  20  czerwca  br.  (wyjazd  ze  Złotowa  o  godz.  9:00).  P.  Prezes poinformował,  że

inwestycja opierać się będzie na podobnym charakterze jak ta z miejscowości Suchy Las, choć oczywiście
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nie na taka skalę, ponieważ Złotów nie jest aż tak dużą aglomeracją z liczbą mieszkańców 600 tys. Kolejnym

działaniem spółki będzie powołanie społecznego ciała w sprawie budowy/przebudowy zakładu jak np. Rada

Społeczna tak jak podczas pierwszej planowanej budowy zakładu. P. Prezes zaproponował, aby chętni radni

zgłosili się do tej inicjatywy lub zgłosili kogoś kto jest zainteresowany takim udziałem. P. Prezes wspomniał,

że w ostatnim czasie ZGK zorganizowało wyjazd studyjny do Orlego Stawu, które znajduje się na drugim

końcu województwa wielkopolskiego i być może nie każdemu pasowało w nim uczestniczyć ale zdaniem p.

Prezesa, taki wyjazd pomógłby uzmysłowić radnym, dlaczego koszt odpadów jest taki duży. 

Radny Stanisław Wojtuń zapytał, czy modernizacja obiektu będzie miała wpływ na koszty? Czy w związku

z modernizacją zakładu będzie taniej?

P. Prezes stwierdził cyt. „taniej to już chyba było”. P. Prezes poinformował, że w ostatnim czasie wpływają

nowe  obowiązki,  nowe  wymagania,  nowe  magazyny,  rozporządzenie  o  magazynach,  rozporządzenie  o

przetwarzaniu i o poziomach itd. P. Prezes dodał, że przebudowa pozwoli spółce wpiąć się w światowy nurt

uzyskiwania wymaganych poziomów recyklingu i ponownego użycia surowców. P. Prezes poinformował, że

obecna instalacja nie była kierowana do tego, aby odzyskiwać jak najwięcej butelek, worków foliowych z

odpadów a jest to niezbędne, aby uzyskać kolejne poziomy odzysku i recyklingu cyt. „ale też pozwoli nam w

sumie nie podnosić naszych oczekiwań finansowych o nie wiadomo jakie kwoty, ponieważ jest to pewna

stabilizacja”. P. Prezes zaznaczył,  że nie jest w stanie podać zakresu tej stabilizacji,  wszystko zależy od

specyfikacji przetargowej. 

Punkt 4. Zamknięcie sesji

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz.  16.00 zakończył  obrady nadzwyczajnej  XLIVI

sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

Oprac.

Karolina Marek 

       Sekretarz obrad 

    Mariola Wegner

  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jakub Pieniążkowski
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