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Protokół Nr XLVIII.2022 

z nadzwyczajnej XLVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 16 sierpnia 2022 r. 

 

W dniu 16 sierpnia 2022 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

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

podstawie zarządzenia nr 13.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 11 sierpnia 2022 r. w wyniku 

złożenia przez Burmistrza Miasta Złotowa wniosku w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej w dniu 10 

sierpnia 2022 r.. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym.  

  

Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Jakub Pieniążkowski (dalej 

„Przewodniczący”).  

 

Punkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący otworzył obrady nadzwyczajnej XLVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Następnie 

powitał radnych znajdujących się w sali sesyjnej oraz zaproszonych gości. 

 

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

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

Nieobecni byli następujący radni: Aldona Chamarczuk, Agnieszka Jęsiek-Barabasz, Krzysztof Koronkiewicz, 

Łukasz Piosik, Mariola Wegner, oraz Krzysztof Żelichowski.  

 

Punkt 2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący na Sekretarza obrad zaproponował radnego Stanisława Wojtunia. Radny wyraził zgodę na 

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

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do porządku obrad określonego zarządzeniem nr 13.2022 Przewodniczącego 

Rady Miejskiej z dnia 11 sierpnia 2022 r.  

 

Porządek obrad nadzwyczajnej XLVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad. 

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

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

lata 2022-2026.  

5. Zamknięcie sesji. 
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Punkt 3. 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 nadzwyczajnej XLVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie o powody zwołania przez Burmistrza sesji nadzwyczajnej. Radny 

stwierdził, że w przedstawionych materiałach, według jego oceny, nie ma koniecznych zmian do uchwalenia 

na sesji nadzwyczajnej. Radny dodał, że za 2 tygodnie została zaplanowana sesja zwyczajna Rada Miejska w 

Złotowie.  

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że w związku z rozstrzygnięciem przetargów nastąpiła konieczność 

dokonania przesunięć pewnych kwot w celu podpisania umów. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że 

kierownictwo Urzędu o powyższym wiedziało już w końcu lipca br. jednak z uwagi na zmianę na stanowisku 

Skarbnika Gminy Miasto Złotów zapoznanie się przez nową Panią Skarbnik z realizowanym budżetem 

miasta wymagało więcej czasu. Zastępca Burmistrza poinformowała, że kierownictwu Urzędu zależało na 

dokonaniu proponowanych zmian przed regulaminową sesją w związku z przesunięciem terminów 

związania z ofertą w zakresie przeprowadzonych przetargów na co Urząd otrzymał zgodę od Wykonawców. 

Zastępca Burmistrza dodała, że Wykonawcy muszą dostarczyć jeszcze wymagane dokumenty. Zastępca 

Burmistrza podkreśliła, że w związku z powyższym, kierownictwu Urzędu zależało na zwołaniu sesji 

najpóźniej w połowie sierpnia br. aby zdążyć z podpisaniem umów.      

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że w związku z przeprowadzonymi przetargami brakujące kwoty 

można pokryć ze środków pochodzących z rezerwy inwestycyjnej w wysokości 500 tys. zł.  

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że wysokość środków zawartych w ww. rezerwie to 200 tys. zł i 

podkreśliła, że środki te są niewystarczające na pokrycie brakujących kwot. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, 

że chodzi nie tylko o dołożenie środków do inwestycji ale również o przesuniecie realizacji inwestycji na 

kolejny rok. Zastępca Burmistrza poinformowała, że w ramach zaproponowanych zmian w załączniku dot. 

wydatków znajdują się kwoty „na minus” tzn. chodzi o przeniesienie kwot tych inwestycji, które nie zostaną 

zrealizowane w tym roku na rok następny. Ponadto do niektórych inwestycji należało dołożyć środków w 

następnym roku, aby mogły zostać zrealizowane. Zastępca Burmistrza wymieniła powyższe inwestycje: 

Przedszkole Publiczne nr 2 w Złotowie dofinansowane z programu „Polski Ład”, remont budynków przy 

wieży wodociągowej, budowa centrum multiopieki i uzbrojenie terenów przy ul. Powstańców. Zastępca 

Burmistrza dodała, że w przypadku uzbrojenia terenów przy ul. Powstańców rozstrzygnięto przetarg na 

opracowanie dokumentacji.  

 

Radny Henryk Golla zadał pytanie, czy zaproponowane zmiany są związane z przetargiem na rozbudowę 

przedszkola na kwotę 6.640 tys. zł? 
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Zastępca Burmistrza poinformowała, że z kwoty w wysokości 6.640 tys. zł pozyskanej na realizację tego 

zadania w wyniku przeprowadzonego przetargu w roku 2022, zgodnie z oceną Kierownika Referatu 

Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, zostanie wykorzystana kwota w 

wysokości 500 tys. zł. Natomiast na rok 2023 zapisano kwotę 6.140 tys. zł.  

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, czy umowa na rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 2 w 

Złotowie została już podpisana?  

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że Urząd nie może podpisać powyższej umowy jeżeli nie ma 

zapisanej kwoty na to zadanie w budżecie albo w przypadku zadania dwuletniego w WPF. Zastępca 

Burmistrza zaznaczyła, że właśnie dlatego należy dokonać zmian zawartych w projektach uchwał będących 

przedmiotem niniejszej sesji w celu podpisania ww. umowy.  

 

Radny Stanisław Wełniak zapytał o wysokość kwoty tego zadania uzyskanej w wyniku przeprowadzonego 

przetargu. 

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że kwota ta wynosi 6.640 tys. zł. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że 

kwota ta jest niższa od kwoty zapisanej w kosztorysie.  

 

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

 

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

uchwale budżetowej na 2022 rok. W wyniku głosowania, Rada podjęła ww. uchwałę jednogłośnie 9 głosami 

„za”.  

 

Punkt 4. 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 nadzwyczajnej XLVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2026. W wyniku głosowania, Rada podjęła ww. uchwałę 

jednogłośnie 9 głosami „za”.  
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Punkt 5. Zamknięcie sesji 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 15.20 zakończył obrady nadzwyczajnej XLVIII 

sesji Rady Miejskiej w Złotowie.   
 

 

Oprac. 
 

Piotr Jeske  
 

Sekretarz obrad  
 

        Stanisław Wojtuń  
   

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Jakub Pieniążkowski 

 

 

 

 


