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Protokół Nr XLIX.2022 

z XLIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

 

W dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

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

zarządzenia nr 14.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 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 XLIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Następnie powitał radnych 

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

 

Na początku sesji odbyła się uroczystość powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w 

Złotowie p. Marioli Surmie. Burmistrz Miasta Złotowa, p. Adam Pulit, pogratulował p. Dyrektor 

dotychczasowego dorobku na tym stanowisku i powierzył jej tą funkcję na kolejną 5-letnią kadencję. P. 

Dyrektor podziękowała za powierzenie jej ponownie tak ważnej funkcji i wyraziła nadzieję, aby podczas 

kolejnej kadencji przedszkole dalej funkcjonowało na wysokim poziomie, spełniało oczekiwania rodziców i 

organu prowadzącego oraz aby dzieci czuły się w przedszkolu szczęśliwe, bezpiecznie i były zadowolone.  

  

Punkt 2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

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

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

Nieobecni byli następujący radni: Łukasz Piosik, Krzysztof Żelichowski.  

 

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

Radni otrzymali protokół z XLVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w materiałach dot. XLIX sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie.  

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. protokołu. Protokół z XLVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie został 

przyjęty przez Radę. 

 

Punkt 4. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący na Sekretarza obrad zaproponował radnego Macieja Zająca. Radny wyraził zgodę na 

objęcie funkcji Sekretarza obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  
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Przewodniczący poinformował o złożeniu przez siebie w dniu 31 sierpnia 2022 r. wniosku o rozszerzenie 

porządku obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie o punkt pn. „Przyjęcie zmiany planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2022”. Przewodniczący wyjaśnił, że podstawą 

złożenia ww. wniosku był wniosek, który wpłynął do biura ds. obsługi Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 

2022 r. i został złożony przez grupę radnych: Agnieszkę Jęsiek-Barabasz, Krzysztofa Koronkiewicza, 

Krzysztofa Kulaska oraz Stanisława Wełniaka w sprawie przeprowadzenia szczegółowej kontroli w 

Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 

ujętych w zakresie przedmiotowego wniosku.  

„Zakres tematyczny kontroli powinien obejmować całokształt działalności jednostki ze szczególnym 

uwzględnieniem następujących zagadnień: 

– koszty działalności ZCAS w rozbiciu na poszczególne obiekty z uwzględnieniem 

dochodów w okresie 2018-2022, 

– poziom nakładów na inwestycje i remonty w latach 2019-2022 

– stan zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy i ocena 

regulaminu wynagradzania i premiowania, 

– przygotowanie kąpielisk i pomostów – kwoty poniesione przez ZCAS w latach 2019-2022 z podziałem na 

rozbicie kosztów: zabezpieczenie kąpielisk, utrzymanie bieżące i remonty kąpielisk, koszt zakupu i 

uzupełnienia piasku, 

– niewykorzystane kwoty zwrócone na koniec roku kalendarzowego z budżetu ZCAS do budżetu miejskiego 

w latach 2019-2021, 

– wykonywanie pracy ponad wymiar czasu pracy przez pracowników na kortach tenisowych przy al. 

Mickiewicza 18, 

– zasady korzystania z obiektów przez pracowników ZCAS do prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej, 

– sposób wykorzystania posiadanego przez ZCAS sprzętu do utrzymania boisk sztucznych i naturalnych vs 

kwoty wydatkowane na zlecenia firmom zewnętrznym do utrzymania boisk w latach 2021-2022, 

– szczegółowe sprawdzenie zgodności przestrzegania regulaminu działania basenu, w tym: 

*nieprzestrzegania czasu pracy /po godzinie 22.00/ w pływalni w środy w latach 2021-2022, 

*sprawdzenie czasu wyjść z obiektów przez klientów i pobierania opłat na podstawie elektronicznego 

systemu rozliczenia wejść i wyjść z pływalni oraz kto sprawuje kontrolę; sprawdzenie dopłat za 

przekroczony czas pobytu na basenie po godz. 22.00 gdy kasa fiskalna jest zamknięta (na podstawie 

raportów dobowych) w środy w latach 2021-2022, 

*udostępnianie pływalni dla wybranych grup osób poza ustalonym cennikiem w środy w latach    2021-2022, 

*sprawdzenie ilości ratowników na zmianach, 

*sprawdzenie czy prawne jest dopuszczenie by na jednej zmianie jeden ratownik sprawował zabezpieczenie 

dla tak dużego obiektu.” 
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Wniosek Przewodniczącego o rozszerzenie porządku obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.   

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. wniosku w sprawie rozszerzenia porządku obrad XLIX sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad XLIX sesji 

Rady Miejskiej w Złotowie punktu pn. „Przyjęcie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Złotowie na rok 2022” (jako punktu nr 14 porządku obrad). 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada przyjęła ww. wniosek stosunkiem głosów 9 „za” przy 3 

głosach „wstrzymujących się”. Radny Henryk Golla był nieobecny na sali sesyjnej podczas głosowania i 

nie wziął w nim udziału. O godz. 15.05 radny Henryk Golla powrócił na salę sesyjną.  

 

Radni nie zgłosili innych wniosków, uwag i pytań do porządku obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

określonego zarządzeniem nr 14.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 2022 r.  

 

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

wprowadzoną zmianą. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 13 głosami „za” 

przyjęła uzupełniony porządek XLIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVII 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 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.  

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

lata 2022-2026. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie uznania lasów stanowiących własność 

Skarbu Państwa za las ochronny. 

12. Informacja o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Złotowie.  
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13. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie z wykonania planu 

remontów za I półrocze 2022 roku oraz przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych 

na 2023 rok. 

14. Przyjęcie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2022. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

16. Sprawy rożne i zapytania uczestników sesji. 

17. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa 

Radni otrzymali „Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 18 czerwca 2022 r. 

do dnia 19 sierpnia 2022 r.” w materiałach XLIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja była 

przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.    

 

Burmistrz omówił wybrane działania podjęte w okresie sprawozdawczym ujęte w ww. informacji. 

Burmistrz oznajmił, że przedmiotowa informacja zostanie w zakresie zamówień publicznych tzn. przetargów 

zmieniona. Burmistrz poinformował, że wydał zarządzenie mające na celu wyrażenie woli na przejęcie przez 

miasto terenu parku przy dworcu kolejowym. Burmistrz dodał, że prace mające na celu przejęcie budynku 

dworca kolejowego są zaawansowane m.in. została już wydana zgoda zarządu centralnego na przekazanie tej 

nieruchomości. Burmistrz zaznaczył, że ostateczna decyzja w powyższym zakresie zostanie podjęta przez 

właściwego ministra. Burmistrz wyjaśnił, że ww. zarządzenie dot. terenu parku położonego po lewej stronie 

od budynku dworca kolejowego i przypomniał, że teren po prawej stronie we fragmencie tj. z budynkami 

został już przejęty przez miasto.  

 

Burmistrz poinformował, że trwają przygotowania do przekazania aportem gruntu dla ZTBS Sp. z o. o. w 

celu realizacji przez tą spółkę kolejnego zamierzenia inwestycyjnego tzn. budowy budynku mieszkalnego z 

lokalami na wynajem przy ul. Królowej Jadwigi. Burmistrz dodał, że dzięki decyzji radnych podjętej w 

sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na ostatniej sesji nadzwyczajnej zostały przekazane środki w 

wysokości 200 tys. zł na rozpoczęcie zadań projektowych przez spółkę w zakresie realizacji tego zadania. 

Burmistrz stwierdził, że realizacja ww. inwestycji wpłynie na poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym w 

mieście. Burmistrz poinformował, że w zakresie ogłoszonych przetargów kilka firm złożyło oferty na 

dostawę laptopów z rządowego programu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym – granty PPGR”, których wyceny mieszczą się w zaplanowanym budżecie na realizację tego 

zadania. Burmistrz dodał, że po podpisaniu umowy na realizacje ww. zadania do osób biorących udział w 

tym projekcie zostanie skierowana informacja o możliwości odbioru laptopów. Burmistrz poinformował, że 

została podpisana umowa na budowę domu multiopieki przy ul. Obr. Warszawy, trwają prace rozbiórkowe i 

prace budowalne niebawem się rozpoczną.   

 



Protokół Nr XLIX.2022 z XLIX.2022 sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 sierpnia 2022 r.  
 

5 

  

Burmistrz podniósł temat gospodarki niskoemisyjnej i gminnego planu gospodarki emisyjnej. Burmistrz 

dodał, że ww. plan jest zadaniem obowiązkowym dla każdej gminy. Burmistrz poinformował o działaniach 

ankieterów, którzy ankietowali mieszkańców miasta w zakresie realizacji powyższego zadania. Burmistrz 

pozytywnie ocenił efekty ww. działań. Burmistrz zaznaczył, że ww. ankiety nie miały związku z niedawno 

składanymi oświadczeniami na temat podania źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, tylko z 

opracowaniem ww. planu. Burmistrz poinformował, że jeżeli ktokolwiek planuje inwestowanie w OZE np. 

przedsiębiorcy, zakłady, jednostki, instytucje to ta informacja musi zostać zawarta w tym programie, co 

pomoże tym podmiotom otrzymać dofinansowanie. Burmistrz dodał, że ww. informacja nie musi się znaleźć 

w tym opracowaniu, jeżeli ww. podmioty zamierzają realizować inwestycje z zakresu OZE z własnych 

środków. Burmistrz nadmienił, że jeżeli ww. podmioty wystąpią o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, 

to grantodawca będzie sprawdzał dokumenty strategiczne gminy tzn. czy wnioskowane przedsięwzięcie 

znajduje się w tych opracowaniach. Burmistrz podkreślił, iż nie należy bagatelizować powyższego i obecnie 

jest czas na zgłaszanie tego rodzaju informacji.  

 

Burmistrz poinformował, że zakończono realizację zadania remontu dachu na budynku Publicznego 

Przedszkola nr 2 w Złotowie. Burmistrz podkreślił pracę i zaangażowanie Kierownika Referatu Gospodarki 

Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, p. Wiesława Orciucha, w realizacji powyższego 

działania. Burmistrz dodał, że dzięki fachowej wiedzy p. Wiesława Orciucha udało się przywrócić 

funkcjonalność tego obiektu i przewidzieć problemy, które potencjalnie mogą się tam wydarzyć. Burmistrz 

poinformował, że ważnym zadaniem jest rozbudowa obiektu ww. przedszkola o 4 oddziały dla 100 dzieci z 

uwagi na rozwój budownictwa mieszkalnego w tej części miasta. Burmistrz przypomniał, że realizacja ww. 

zadania jest możliwa dzięki otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego, odpowiednie zmiany w budżecie 

zostały przeprowadzone na ostatniej sesji. Burmistrz dodał, że realizację powyższego zadania przeprowadzi 

firma Hosta Group, która zbudowała salę sportową przy SP nr 2 w Złotowie. Burmistrz zaznaczył, że 

zadanie rozbudowy przedszkola jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” tzn. najpierw zostanie 

zrealizowany etap projektowy i konsultacyjny a następnie po przyjęciu zaakceptowanych rozwiązań 

wykonawca przystąpi do prac budowlanych.  

 

Następnie Burmistrz poinformował, że została wyłoniona firma, która opracuje dokumentację projektowo-

techniczną na remont i dostosowanie biblioteki do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w ramach 

programu pn. „Przyjazna biblioteka bez barier”. Burmistrz dodał, że w niedługim czasie będzie można się 

zapoznać z tym dokumentem, który umożliwi gminie aplikowanie o środki zewnętrzne. Burmistrz podkreślił, 

że w budżecie zabezpieczono kwotę ponad 24 mln zł na realizację inwestycji w 2022 r., prowadzonych jest 

kilkadziesiąt postępowań przetargowych. Burmistrz poinformował, że został wyłoniony wykonawca na 

realizację zadania opracowania dokumentacji projektowo-technicznej na uzbrojenie terenu inwestycyjnego 

przy ul. Powstańców o pow. 36 ha. Burmistrz dodał, że w zakresie realizacji tego zadania rozpoczęły się już 

prace projektowe o charakterze wielobranżowym tzn. obejmujące drogownictwo, energetykę, oświetlenie, 

kanalizację, uzbrojenie w celu przystosowania tego terenu dla potencjalnych inwestorów.    
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Burmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa z wykonawcą na realizację 

zadania polegającego na remoncie siedziby centrum wsparcia aktywności i przedsiębiorczości. Burmistrz 

wyjaśnił, że chodzi o remont pomieszczeń przyległych do wieży ciśnień i ich przekształcenie na 

pomieszczenia biurowe. Zadanie jest realizowane w ramach Funduszy Norweskich. Biuro karier będzie 

dedykowane przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Burmistrz poinformował, że obecnie 

prowadzone są działania w celu wyłonienia kadr, które zgodnie z projektem będą odpowiedzialne za 

koordynacje ww. działań m.in. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami 

oraz wypełnianiu pozostałych punktów związanych z Funduszami Norweskimi.  

 

Burmistrz podniósł temat miejskich obszarów funkcjonalnych („MOF”). Burmistrz poinformował o 

działaniach związanych z uzgodnieniem wspólnych inwestycji w kierunku utworzenia MOF dla subregionu 

Piły dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). Burmistrz dodał, że dzięki przystąpieniu do ZIT 

gmina w perspektywie do roku 2027 ma zagwarantowany dostęp do nowej perspektywy unijnej. Burmistrz 

poinformował, że w okresie od 2024 r. do 2027 r. zostały rozpisane ważne przedsięwzięcia dla miasta 

Złotowa o subregionalnym charakterze. Burmistrz zwrócił się do radnych o zapoznanie się z wybranymi 

zadaniami ujętymi w ramach ZIT. Burmistrz dodał, że wśród tych przedsięwzięć są znane radnym zadania 

jak np. oczyszczanie jeziora Zaleskiego. Burmistrz przypomniał, że w ramach Funduszy Norweskich 

zawarto etap badania, który został już zakończony i etap leczenia ww. jeziora. Burmistrz dodał, że w zakresie 

ZIT etap leczenia zostanie zrealizowany poprzez nawiązanie do zadania retencjonowania wody i nadanie 

temu procesowi bardziej globalnego charakteru. Burmistrz poinformował, że w ramach zadań ujętych w ZIT 

uwzględniono koszty wykonania sieci kanalizacji deszczowej obszaru ulic Witosa i Kresowiaków. Burmistrz 

wyjaśnił, że ta instalacja tam nie istnieje a wybudowanie dróg będzie możliwe dopiero po wykonaniu 

infrastruktury technicznej pod tymi drogami. Burmistrz poinformował, że ta droga jest już projektowa 

gotowa i znany jest koszt realizacji tego zadania. Burmistrz dodał, że zadanie to zostało uwzględnione w 

ramach ZIT w zakresie działań związanych z ochroną zasobów wód ze zlewni rzeki Noteci na terenie MOF 

Piła kompleksowe oczyszczanie jeziora Zaleskiego i Burmistrzowskiego wraz z rozbudową systemu 

kanalizacji deszczowej. Kolejnym zadaniem ujętym w zakresie ZIT to ścieżki rowerowe, które są obecnie 

priorytetem dla Marszałka Województwa oraz w ramach funduszy unijnych. Burmistrz zaznaczył, że w 

ramach MOF miasto Złotów zaczęło współpracować z innymi gminami, w szczególności Gminą Złotów. 

Burmistrz przypomniał, że w tym roku są realizowane opracowania dokumentacyjne dot. ścieżek 

rowerowych w mieście ale zdania te nie obejmują części realizacyjnej. Burmistrz zaznaczył, że ta część 

mogła się znaleźć w budżecie ale radni ograniczyli wydatki własne w ramach Funduszy Norweskich. 

Obecnie pojawiła się możliwość skorzystania innego źródła sfinansowania tego zadania właśnie w ramach 

ZIT. Burmistrz dodał, że planowane ścieżki rowerowe zostaną zintegrowane z Gminą Złotów. Burmistrz 

zaznaczył, że działania w zakresie stopnia realizacji poszczególnych ścieżek w poszczególnych odcinkach 

dróg zostaną jeszcze doprecyzowane. Docelowo ten projekt ma pozwolić połączyć ścieżką rowerową Złotów 

z Piłą. Burmistrz dodał, że kolejnymi zadaniami wpisującym się w strategię w ramach ZIT są: działania 
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mające na celu wsparcie przedsiębiorczości (dot. części działań realizowanych w zakresie Funduszy 

Norweskich), kwestie senioralne, autobus do szkoły na terenie miasta Złotowa i Gminy Złotów, utworzenie 

w Złotowie zintegrowanego centrum przesiadkowego. Burmistrz podkreślił dużą gwarancję zrealizowania 

zamierzeń zaplanowanych w ramach ZIT m.in. poprzez przypisanie w przeliczeniu na mieszkańca kwoty z 

tych funduszy. Burmistrz poinformował, że kwota tego budżetu wynosi ponad 15 mln zł, wysokość wkładu 

własnego to 4,5 mln zł. Burmistrz dodał, że w ramach aplikowania o powyższe środki nie będzie form 

konkursowych. Burmistrz poinformował, że opracowywany jest dokument dot. sfinansowania strategii dla 

MOF w celu pozyskania na podstawie tego oddzielnego opracowania środków unijnych dla realizacji 

przedsięwzięć w ramach ZIT.    

 

Burmistrz podniósł temat podjętych działań w kierunku budowy marki „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” w 

ramach Funduszy Norweskich. Burmistrz poinformował o rozmowach z właścicielem Pałacu Działyńskich 

m.in. wczoraj odbyło się kolejne spotkanie. Burmistrz oznajmił, że właściciel tego obiektu podejmuje 

intensywne działania w kierunku uzyskania pozwolenia na budowę i zrealizowania zamierzeń wpisujących 

się w markę miasta tzn. utworzenia sanatorium. Burmistrz poinformował, że w dokumentach gminnych, 

które w niedługim czasie zostaną zaprezentowane radnym znajdują się założenia do stworzenia operatu 

uzdrowiskowego, w którym muszą zostać wskazane potencjalne urządzenia uzdrowiskowe jak np. tężnia 

albo potencjalne lokalizacje obiektów uzdrowiskowych i sanatoryjnych. Burmistrz poinformował, że 

właściciel Pałacu Działyńskich wystąpił przed kilkunastu miesiącami o wydanie warunków zabudowy dla 

remontu tego obiektu. Burmistrz wydał projekt decyzji o warunkach zabudowy, który nie został 

zaopiniowany pozytywnie przez konserwatora zabytków. Burmistrz dodał, że w tej chwili trwa 

uwzględnianie sugestii konserwatora zabytków w celu uzyskania jego pozytywnej opinii dla projektu 

inwestora. Burmistrz podkreślił determinację inwestora w kierunku realizacji tego projektu, który obecnie 

podejmuje działania promocyjne i poszukuje wsparcia w kierunku wzmocnienia argumentacji do 

przekonania konserwatora zabytków i uzyskania pozytywnej opinii dla zmienionych warunków zabudowy. 

Burmistrz zaznaczył, że jeszcze nigdy tak intensywnie nie odbywała się współpraca pomiędzy miastem a 

właścicielem Pałacu Działyńskich i dodał, że w tych działaniach pomaga koncepcja strategii rozwoju naszej 

gminy.         

 

Radna Mariola Wegner zadała pytanie, czy punktem wyjścia dla ścieżki rowerowej mającej zostać 

zrealizowanej na trasie Złotów-Krajenka-Piła w ramach ZIT będzie ul. Szpitalna czy ul. Partyzantów?  

 

Burmistrz poinformował, że obecnie jest mowa o obu wariantach, przewidziane do realizacji są wszystkie 

istniejące koncepcje. Burmistrz wyjaśnił, że ścieżka rowerowa przy drodze wojewódzkiej istnieje i należą ją 

„zsieciować”. Natomiast ścieżka rowerowa przy ul. Partyzantów nie istnieje i należy ją wybudować. 

Burmistrz zaznaczył, że być może budowa ww. ścieżki zostanie sfinansowana ze środków ZIT. Burmistrz 

dodał, że na podjęcie decyzji w tym temacie jest jeszcze czas. Obecnie należy wykazać intencję 

skomunikowania ścieżką rowerową tych miejscowości.  
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Radny Roman Głyżewski poinformował, że w dniu 25 lub 26 sierpnia br. minął już termin aneksowany w 

umowie na modernizację ul. Zamkowej. Radny zadał pytanie o ostateczny termin zakończenia tej inwestycji, 

której realizacja trwa już długi czas.   

 

Burmistrz poinformował, że ostateczny termin zakończenia realizacji tego zadania to 29 września 2022 r. 

Burmistrz wyjaśnił, że musiał uwzględnić argumentację Wykonawcy i po raz drugi aneksował termin 

zakończenia realizacji tej inwestycji wydłużając go do dnia 29 września 2022 r. Burmistrz wyjaśnił, że jest to 

związane z wadami zlokalizowanymi w podłożu tzn. kolizjami z sieciami gazowymi i energetycznymi, które 

były niezależne od działań Wykonawcy o czym radni wiedzą, ponieważ te argumentacje były podawane 

wcześniej. W ocenie Burmistrza, realizacja tej inwestycji zrealizowanej w tak zurbanizowanym terenie jest 

sukcesem, droga ta została wykonana praktycznie od nowa. Burmistrz dodał, że projektując i realizując takie 

zadanie napotyka się problemy związane z naruszeniem własności czy nieprzepisowego położenia sieci, 

które wchodziły w  kolizję i nie pozwalały wykonać tej drogi zgodnie ze sztuką. Burmistrz zaznaczył, że w 

niedługim czasie zostanie oddana do użytku inwestycja z bardzo bezpiecznymi rozwiązaniami, z 

historycznym dofinansowaniem, z wydzieloną ścieżką rowerową o długości ponad 1000 m i chodnikiem o 

długości 1500 m. Burmistrz dodał, że miasto przejmuje oświetlenie uliczne na własny majątek. Zostały 

zamontowane oprawy ledowe, które wpłyną na niższe koszty eksploatacji. Burmistrz poinformował, że 

zostaną wykonane 2 wywyższenia na skrzyżowaniach w celu ograniczenia prędkości ruchu pojazdów. 

Dodatkowo powstanie tam zatoka autobusowa. Burmistrz stwierdził, że odbiera realizację tej inwestycji jako 

sukces, ponieważ Wykonawca mógł z niezależnych od siebie powodów zejść z placu budowy z uwagi, iż 

odstąpienie od wykonania umowy było bardziej opłacalne niż ten drastyczny wzrost kosztów. Burmistrz 

podkreślił rzetelność i zaangażowanie Wykonawcy w zakończeniu realizacji tej inwestycji.  

  

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że cyt. „autopromocja jest zawsze potrzebna” i dodał, aby Burmistrz 

zapytał się mieszkańców ul. Zamkowej o ich opinię odnośnie realizacji tej inwestycji. Radny zaznaczył, że 

nie kwestionuje jakości wykonania tej drogi, ponieważ być może się na tym nie zna. Radny stwierdził, że 

projekt tego zadania od samego początku był cyt. „skopany porządnie”. Radny wspomniał o sprawie 

oświetlenia i słupach energetycznych, które powinny zostać usunięte i wybudowane na nowo. Zdaniem 

radnego, jest to cyt. „niewybaczalny błąd”. W ocenie radnego, cyt. „jakieś dziwnie takie zaprojektowane 

wygibasy” i różnice w poziomach tej drogi powodują, że realizacja tej inwestycji nie jest sukcesem. Radny 

poinformował, że mieszkańcy tego osiedla powszechnie krytykują wykonanie i efekt końcowy modernizacji 

tej drogi. Radny stwierdził, że uznanie realizacji tego zadania za sukces jest oceną Burmistrza. Radny 

poinformował, że z przedstawionej informacji wynika, iż wiele przetargów nie zostało rozstrzygniętych z 

uwagi na brak ofert a w niektórych przypadkach kosztorysy ofertowe „odbiegają od rzeczywistości” np. w 

przypadku przetargu na remont siedziby centrum wsparcia aktywności i przedsiębiorczości kosztorys 

ofertowy opiewa na kwotę 854 tys. zł a wszystkie 4 oferty są powyżej 1,6 mln zł. Radny dodał, że część 

zadań m.in. powyższe są finansowane ze środków z Funduszy Norweskich. W ocenie radnego, oferty 
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składane w odpowiedzi na te przetargi nadal będą w takich wysokościach. W szczególności biorąc pod 

uwagę obecną sytuację rynkową to, zdaniem radnego, najprawdopodobniej ceny będą wyższe niż dotychczas. 

Radny dodał, że z jego wiedzy wynika, że nie ma możliwości zwiększenia nakładów ze środków w ramach 

Funduszy Norweskich, tym samym pozostają tylko środki z budżetu miasta. W związku z powyższym, radny 

zadał pytanie z jakich środków Burmistrz zamierza sfinansować te zadania w tym roku i w roku następnym? 

Radny dodał, że realizacja części inwestycji mających zostać sfinansowanych z Funduszy Norweskich 

została przesunięta na rok przyszły.      

 

Burmistrz poinformował, że również rozmawia z mieszkańcami ul. Zamkowej i cyt. „nie ma powszechnego 

takiego stanu niezadowolenia, raczej jest wdzięczność za zrealizowanie tego zadania”. Burmistrz dodał, że 

radny cyt. „ma swoich mieszkańców”. Burmistrz zaznaczył, że nie otrzymał żadnych negatywnych 

szczegółów odnośnie realizacji przedmiotowej inwestycji. Burmistrz dodał, że być może chodziło o 

problemy z kanalizacją deszczową co było niefortunne, ponieważ studzienka kanalizacyjna nie odbierała 

wody przez błąd Wykonawcy. Zdaniem Burmistrza, inwestycja będzie pozytywnie odbierana przez 

mieszkańców, nie stanowi już żadnej uciążliwości a ruch drogowy już jest umożliwiony. Następnie 

Burmistrz odniósł się do sprawy słupów energetycznych podniesionej w wypowiedzi radnego. Burmistrz 

zaznaczył, że słupy te nie są własnością miasta i miasto nie może podjąć się zadania ich wymiany. Burmistrz 

poinformował, że właściciel tych słupów otrzymał projekt tej inwestycji przed jej realizacją, przynajmniej 2 

lata temu. Burmistrz dodał, że właściciel ten zadeklarował, że chciałby wykorzystać prace ziemne 

prowadzone przez miasto w zakresie realizacji tej inwestycji w celu usunięcia tych słupów. Następnie 

właściciel ten przyznał, że przeoczył tą realizację i nie zdążył jej zrealizować w czasie przeprowadzania 

robót przez miasto. Burmistrz ponownie zaznaczył, że nie może w tej sprawie podjąć żadnych działań za 

środki pochodzące z budżetu miasta, ponieważ słupy te stanowią obcy majątek. Burmistrz poinformował, że 

jest obietnica ze strony właściciela tej infrastruktury, że zostanie ona zrealizowana. Burmistrz podkreślił, że 

właśnie dlatego zostały przyjęte takie rozwiązania, aby w czasie wymiany tych słupów nie zniszczono 

wykonanej infrastruktury drogowej m.in. w zakresie możliwości odtworzenia chodników. Burmistrz 

poinformował, że realizacja zadania związanego z wymianą tych słupów była niezależna od działań miasta, 

nie udało się zsynchronizować obu zadań i wymiana słupów zostanie wykonana przez ich właściciela z 

opóźnieniem. Burmistrz zaznaczył, to Rada będzie decydować o każdej zmianie w budżecie. Burmistrz 

dodał, że będzie wskazywał źródła środków do wykorzystania w realizacji poszczególnych inwestycji. 

Burmistrz stwierdził, że obecna sytuacja jest trudna a obecnie miasto stoi przed wyzwaniami 

najprawdopodobniej największymi w jego historii. Burmistrz wyraził nadzieję, że obecna sytuacja dot. 

realizacji przez Wykonawców inwestycji już się nie pogorszy i zaplanowane zamierzenia inwestycyjne 

zostaną zrealizowane. Burmistrz zaznaczył, że będzie informował radnych o tych zadaniach, które 

przekraczają możliwości finansowe gminy. Burmistrz dodał, że w niedługim czasie odbędzie się dyskusja 

odnośnie amfiteatru i zostanie przedstawiona informacja na temat możliwości kształtu tego obiektu i 

kosztów realizacji tej inwestycji. Burmistrz zapowiedział przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu 

przystąpienia do realizacji ww. zadania i możliwości jego sfinansowania.  
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Radny Stanisław Wełniak ponownie zadał pytanie na temat sfinansowania zadań zaplanowanych do 

realizacji z Funduszy Norweskich w przypadku większych kosztów ofert uzyskanych w przeprowadzonych 

przetargach. Radny zadał pytanie, czy jest szansa na zwiększenie przyznanych środków z Funduszy 

Norweskich, czy będzie istniała konieczność dofinansowania różnicy ze środków z budżetu miasta?   

 

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że niektóre z przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Funduszy 

Norweskich wygenerowały oszczędności, ponieważ w zakresie przeprowadzonych przetargów uzyskano 

niższe kwoty niż zabezpieczone na ich realizację w tym projekcie. Burmistrz dodał, że obecnie ww. kwota 

oszczędności nie jest wykorzystywana i w przypadku konieczności pokrycia różnic to właśnie z tej puli 

środków w pierwszej kolejności będą dokonywane zmiany w wydatkach na realizacje zadań w ramach 

Funduszy Norweskich. Burmistrz zaznaczył, że w przypadku jeżeli ww. środki uzyskane w ramach 

oszczędności nie wystarczą na pokrycie tych różnic to wówczas wystąpi konieczność wykorzystania 

środków własnych.  

 

Zastępca Burmistrza, p. Małgorzata Chołodowska poinformowała, że ten sam problem mają wszyscy, 

którzy realizują projekty z Funduszy Norweskich. Zastępca Burmistrza przypomniała, że szacowanie 

inwestycji odbywało się w 2020 r. W okresie 2020 r. – 2021 r. nastąpił rozstrzygnięcie i wówczas należało 

rozpoczynać realizację zaplanowanych zadań. Zastępca Burmistrza poinformowała, że to opóźnienie 

spowodowało, że większość z miast realizujących ten projekt ma kłopoty z wykonaniem zaplanowanych 

przedsięwzięć w założonych kwotach. Zastępca Burmistrza dodała, że ministerstwo monitoruje tą sytuację. 

Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że każda zmiana w zakresie realizowanego projektu wymaga zgody 

ministerstwa i miasto sukcesywnie je uzyskuje w zakresie proponowanych zmian. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że ministerstwo zwróciło się z prośbą do miast realizujących projekt z Funduszy 

Norweskich o przedstawienie problemów z tym związanych m.in. zostały właśnie zasygnalizowane 

problemy wynikłe ze wzrostu kosztów. Obecnie trwają rozmowy z „Norwegami” m.in. w zakresie 

ewentualnego przesunięcia realizacji projektu, ponieważ taki postulat był zgłaszany przez jego beneficjentów. 

Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że działania miasta zależą od wyniku ww. rozmów. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że zgodnie z zapisami regulaminu w przypadku niemożności zrealizowania jakiegoś zadania 

z przyczyn naprawdę obiektywnych to wówczas istnieje możliwość renegocjacji zakresu projektu. Zastępca 

Burmistrza dodała, że istnieje również taka możliwość, że jeżeli realizacja jakiegoś zadania z przyczyn 

obiektywnych nie będzie możliwa do zrealizowania to nie będzie ono sfinansowane w części.    

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do „sukcesu” Burmistrza tzn. realizacji inwestycji modernizacji 

ul. Zamkowej. Radny poinformował o komentarzach na Facebooku, w których mieszkańcy opiniowali tą 

inwestycję cyt. „i wie Pan dobrze jaką ocenę wystawili”. Radny przyznał, że inwestycja jest historyczna ale 

pod względu czasu jej realizacji oraz „złego” wykonania. Radny stwierdził, że cyt. „jak chce już być Pan 

takim bohaterem, to zaproponowałbym Panu na zakończenie w sobotę zrobić tam otwarcie, pójść i zobaczy 
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Pan jak mieszkańcy się do tego odniosą, na pewno nie będą szczęśliwi”. Radny podniósł temat 

przeprowadzonego przetargu na wydzierżawienie Domu Polskiego. Radny poinformował, że Burmistrz po 

odejściu poprzednich dzierżawców tego budynku miał przedstawić swoje wizje w zakresie dalszego 

funkcjonowania tego obiektu. Radny zadał pytanie, kiedy Burmistrz wdroży swoje pomysły. Radny dodał, że 

powyższe pytanie zadał już poprzednio na posiedzeniu komisji jednak uzyskał wówczas mało 

satysfakcjonującą odpowiedź. Radny wyraził zainteresowanie ww. sprawą, ponieważ jak stwierdził 

Burmistrz „zabrał” poprzednim dzierżawcom pracę mając własną koncepcję, które nie jest wdrażana i w 

wyniku tych działań obecnie to miasto utrzymuje ten obiekt, który nie przynosi żadnego dochodu. Radny 

dodał, że poprzednio wpływała przynajmniej kwota w wysokości 5 tys. zł czynszu dzierżawnego do budżetu 

miasta. Radny zaznaczył, że obecnie to miasto inwestuje w ten budynek i nie można nikomu go 

wydzierżawić za mniejszą kwotę niż poprzednio. W ocenie radnego, Burmistrz w tej sprawie na razie cyt. 

„zadziałał na szkodę miasta”. Radny stwierdził, że Burmistrz chwalił się cyt. „swoimi jakimiś pomysłami i 

wizjami” i radny chciałby się dowiedzieć jaki jest plan zagospodarowania Domu Polskiego i kiedy zostanie 

on wdrożony?  

 

Burmistrz poprosił o przedstawienie przez Zastępcę Burmistrza informacji na temat zadłużenia 

poprzedniego dzierżawcy tego obiektu i kwoty wsparcia udzielonej przez miasto z publicznych środków 

naruszając tym samym rynkowość gospodarki cyt. „dofinansowując działalność tą nieudolnie prowadzoną”.   

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że czynsz dzierżawny był systematycznie obniżany. Zastępca 

Burmistrza oznajmiła, że w latach 2014, 2015, 2017, 2020 i 2021 poprzedni dzierżawca w zasadzie miał 

ciągle zaległości w stosunku do miasta. Zastępca Burmistrza dodała, że kwota umorzenia wyniosła 10.767 zł. 

W 2020 r. przez 3 miesiące czynsz dzierżawny został obniżony o 90%  a w 2021 r. czynsz dzierżawny w 

okresie od lutego do czerwca był obniżony o 50%. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że w zasadzie 

dzierżawca miał wobec miasta zaległości.  

 

Burmistrz zaznaczył, że podobnie jak radni stoi na straży finansów publicznych. Burmistrz zwrócił się do 

radnych, aby rozważyli informacje przedstawione przez Zastępcę Burmistrza i dodał, że taki proces nie mógł 

trwać w nieskończoność. Burmistrz stwierdził, że należało znaleźć impuls do rozwiązania tej sytuacji tzn. 

rozwiązanie umowy dzierżawy i zaproszenie poprzednich dzierżawców cyt. „to są życzliwi, fajni ludzie” do 

złożenia konkretnej nowej oferty po uiszczeniu zaległości wobec miasta. Burmistrz poinformował o 

przeprowadzeniu wielu rozmów z poprzednimi dzierżawcami w powyższej sprawie tj. aby po rozliczeniu się 

z długów złożyli propozycję zainwestowania w ten obiekt w sposób, który przynosiłby zyski i miasto mogło 

czerpać z tej dzierżawy należności. Burmistrz wyjaśnił, że nie mógł dalej pozwolić na zaistniałą sytuację i 

utratę dochodów przez miasto. Burmistrz zaznaczył, że obiekt ten powinien pełnić dotychczasowe funkcje 

tzn. hotelarsko-gastronomiczne. Burmistrz stwierdził, że obecnie są 2 warianty do realizacji. Pierwszy 

wariant to utrzymanie dotychczasowej funkcji hotelarsko-gastronomicznej w obiekcie i dlatego zostanie 

ogłoszony kolejny przetarg na dzierżawę Domu Polskiego. Burmistrz wyraził nadzieję, że pojawi się 
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dzierżawca, który przedstawi atrakcyjny program remontu i dostosowania tego obiektu do prowadzenia 

usług hotelowych z gastronomią lub bez, ponieważ przetarg ten został podzielony na 2 części: działalność 

hotelarską i działalność gastronomiczną. Burmistrz poinformował, że otrzymał sygnały od zainteresowanych 

udziałem w tym przetargu. Burmistrz dodał, że do końca I kwartału 2023 r. sytuacja związana z 

przeprowadzeniem przetargu na dzierżawę tego obiektu powinna zostać rozstrzygnięta. Natomiast drugim 

wariantem jest przejęcie tego obiektu przez społeczników. Burmistrz poinformował, że jest po rozmowie z 

Prezesem UTW, który jest zainteresowany ulokowaniem w tym obiekcie działalności uniwersytetu. 

Burmistrz zaznaczył, że realizacja tego wariantu będzie generowała tylko koszty.  

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, kto będzie płacił za realizację takiego rozwiązania?   

 

Burmistrz również zadał pytanie, kto będzie płacił za korzystanie z tego obiektu przez społeczników? 

Burmistrz zaznaczył, że samorząd nie jest cyt. „od robienia biznesu”. Burmistrz dodał, że ważne jest 

stworzenie dobrych warunków dla funkcjonowania organizacji pozarządowych. Obecnie są takie warunki w 

budynku MBP, jednak biblioteka realizuje właśnie program przebudowy, który uwzględnienia pomieszczenia 

zajmowane przez UTW. Burmistrz podkreślił, że nikt nie wyrzuca UTW z tego obiektu i dodał, że jest to 

rozwijająca się organizacja skupiająca ponad 250 członków i należy poszukiwać warunków, które 

umożliwiłyby jej dalszą działalność. Burmistrz zaznaczył, że w przypadku przeznaczenia tego obiektu dla 

potrzeb organizacji pozarządowych to najpierw przedstawi tą propozycje radnym. Burmistrz złożył radnemu 

Krzysztofowi Koronkiewiczowi deklarację, że w I kwartale 2023 r. powinien już zostać wyłoniony 

dzierżawca a w przypadku jego braku przedstawi radnym propozycję wynajęcia tego obiektu społecznikom. 

Burmistrz zastrzegł, że w takim wariancie wystąpi konieczność utrzymywania tego obiektu przez miasto. 

Burmistrz wyraził nadzieję, że w związku z istniejącą w Złotowie niszą w zakresie braku miejsc 

noclegowych, rozwojem turystyki weekendowej i wynajmem krótkoterminowym, zostanie wyłoniony 

dzierżawca i zostaną utrzymane dotychczasowe funkcje tego obiektu. Burmistrz poinformował, że okres 

pandemii nie był dobrym czasem dla przedsiębiorców na podejmowanie tego typu decyzji i dodał, że należy 

wziąć pod uwagę, że ta odwaga ze strony przedsiębiorców z tej branży była na niższym poziomie ze 

względu na zamknięcie ich działalności z dnia na dzień w tym okresie.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz wyraził podejrzenie, że m.in w związku z ograniczeniami wynikającymi z 

pandemii w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych, dotychczasowi dzierżawcy mieli problemy z 

uiszczaniem należności. Radny poinformował, że Burmistrz po rozwiązaniu umowy z dotychczasowymi 

dzierżawcami miał stwierdzić, że posiada wizję i pomysły na ten budynek. Radny dodał, że po wysłuchaniu 

powyższej wypowiedzi Burmistrza musi stwierdzić, że nie ma on pomysłów na funkcjonowanie tego obiektu, 

ponieważ mają zostać zachowane dotychczasowe funkcje tego obiektu. Radny poinformował, że Burmistrz 

miał stwierdzić, i w ten sposób mieli to zrozumieć pozostali radni, że obiekt ten posiada inne przeznaczenie. 

Radny wskazał na koszty ponoszone przez miasto w związku z zaistniałą sytuacją. Radny dodał, że 

Burmistrz miał przedstawić inny program dla zagospodarowania tego obiektu niż utrzymanie 
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dotychczasowych funkcji gastronomicznych i hotelarskich czy jego przeznaczenie na działalność 

społeczników. Radny poprosił, aby Burmistrz przedstawił swoją wizję wykorzystania tego obiektu.  

 

Burmistrz poinformował, że w czasie pandemii umorzenie podatku od nieruchomości wynosiło 90%, 

wysokość czynszu natomiast wynosiła 4 tys. zł i poprzedni dzierżawcy uiszczali 10% tej wartości. 

Umorzenie było pomocą kierowaną dla tych przedsiębiorców. Burmistrz zaznaczył, że nie jest jego zadaniem 

kreowanie wizji tego obiektu, ponieważ to nie on będzie prowadził w tym obiekcie działalności. Burmistrz 

dodał, że nie wie, co radny Krzysztof Koronkiewicz zrozumiał z jego wypowiedzi na ten temat a co sobie 

radny „dopowiadał”. Burmistrz podkreślił, że jego wizją jest zachowanie dotychczasowych funkcji obiektu 

m.in. spełnienie wyższego standardu w zakresie miejsc noclegowych niż dostępnego dotychczas w mieście. 

Burmistrz dodał, że ta wizja wiąże się z tym, aby znalazł się przedsiębiorca, który będzie prowadził tam 

działalność a nie samorządowcy, których zadaniem nie jest prowadzenie przedsiębiorstwa i motywowanie 

ludzi do zarabiania na obiekt hotelowy. Burmistrz stwierdził, że nie ma ambicji i możliwości, jako 

samorządowiec, do prowadzenia takiej działalności jak gastronomia i hotelarstwo. Burmistrz podkreślił, że te 

funkcje mają wrócić do tego obiektu.       

 

Radny Stanisław Wełniak przypomniał, że 3 lata temu przy okazji uchwalania budżetu w zakresie 

przebudowy instalacji ppoż. w tym obiekcie, zwracał się do Burmistrza o przedstawienie Radzie 

konkretnych propozycji wykorzystania docelowego tego obiektu. Radny dodał, że wówczas Burmistrz chciał 

przeznaczyć 500 tys. zł na remont tego obiektu, w tym 200 tys. zł na ww. instalację. Radny poinformował, że 

wówczas ostrzegał, że takie działanie jest  cyt. „palcem na wodzie pisane”, ponieważ ten obiekt pomimo 

atrakcyjnego położenia nie spełnia w sumie wymogów w zakresie rozwoju działalności gastronomiczno-

hotelarskiej. Radny dodał, że Burmistrz miał wówczas stwierdzić, że te środki są potrzebne, ponieważ przy 

spełnieniu warunków ppoż. to na pewno ten obiekt zostanie dobrze wykorzystany. Radny stwierdził, że 

Burmistrz nie miał racji w tej sprawie, ponieważ na I piętro tego budynku Burmistrz wprowadził seniorów. 

Radny dodał, że z informacji przez niego posiadanych, poprzedni dzierżawcy mieli stale pretensje do miasta 

o wykorzystanie I piętra na tą działalność. Radny zaznaczył, że ten budynek powinien należeć do jednego 

gospodarza m.in. z uwagi na rozliczenia z mediami. W ocenie radnego, dostępność obiektu byłaby 

utrudniona w wyniku działalności 2 gospodarzy. Radny stwierdził, że powstała sytuacja, w której Burmistrz 

wypowiedział umowę poprzednim dzierżawcom bez określenia przeznaczenia tego obiektu. Radny wyraził 

sceptycyzm co do działań Burmistrza w kierunku wydzierżawienia tego obiektu z przeznaczeniem na 

dotychczasowe funkcje w obecnym stanie tego budynku. Radny poinformował, że Burmistrz chce 

wydzierżawić ponad 100 m² obiektu za cenę 1000 zł za i przytoczył porównanie, że odstępne za najmniejsze 

mieszkanie w bloku wynosi ponad 1000 zł. Radny dodał, że czynsz za ponad 200 m² części hotelowej tego 

obiekt wynosi 2000 zł. Radny stwierdził, że w tej sprawie należy posługiwać się rachunkiem, którym 

posługują się ludzie prowadzący taką działalność. Radny poinformował, że zainteresował się tą sprawą i w 

tym celu rozmawiał z osobami prowadzącymi działalność gastronomiczną na terenie miasta, którzy wyliczyli, 

że aby można było tą działalność w tym obiekcie „spiąć biznesowo” to te obroty, przy minimalnym zysku 
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potencjalnego dzierżawcy, powinny wynosić w granicach 4 tys. zł dziennie. Radny dodał, że aby osiągnąć 

powyższy wskaźnik to z usług tego obiektu musiałoby korzystać dziennie 80 osób co jest niemożliwe do 

osiągnięcia. Radny również zwrócił uwagę na obecną sytuację, która jest skomplikowana m.in. 

przedsiębiorcy nie chcą się angażować w ryzykowane działalności gospodarcze z uwagi na możliwość 

poniesienia strat. Radny stwierdzi, że cyt. „nie wiem, co z tym zrobić. Być może ja bym optował za tym, 

żeby próbować to sprzedać”. Zdaniem radnego, opowieści o cyt. „wyprzedawaniu sreber rodowych” i 

specjalnych związków tego obiektu z miastem nie mają sensu. Radny dodał, że w tej sprawie pozabiznesowe 

argumenty są tutaj nieistotne. W ocenie radnego, miasto będzie miało problem z tym obiektem. Radny 

stwierdził, że budynek ten został wyremontowany za pieniądze „niepolskie” i obecnie znowu chyli się ku 

upadkowi czy gorszej sytuacji i w związku z tym nie można do tego dopuścić. W związku z powyższym 

radny zwrócił się do Burmistrza o poważne rozpatrzenie sprzedaży tego budynku. Radny podkreślił, że 

należy odważnie podejść do sprawy sprzedaży tego budynku i należy znaleźć argumenty na to, że nie ma 

innego wyjścia.   

 

Burmistrz stwierdził, że przedmiotowa dyskusja jest cenna z uwagi na przedstawianie przez jej uczestników 

swoich stanowisk odnośnie majątku miasta. Burmistrz poinformował, że miasto nie posiada wiele tego typu 

obiektów a tymi, których miasto jest właścicielem stara się zarządzać w sposób właściwy. Burmistrz 

przytoczył przykład kaplicy przy ul. Staszica. Burmistrz przypomniał długie dyskusje na ten temat oraz 

pozyskanie środków zewnętrznych na remont tego obiektu. Burmistrz dodał, że obecnie kaplica pod 

zarządem p. Dyrektor MZZ cyt. „robi świetną robotę”. Burmistrz stwierdził, że nie jest zwolennikiem 

sprzedaży Domu Polskiego. Burmistrz dodał, że powyższy wariant jest do rozważenia. Burmistrz zaznaczył, 

że nie wystąpi z taką inicjatywą i dlatego podejmuje działania w kierunku znalezienia nowego dzierżawcy 

tego obiektu, który będzie utrzymywał ten obiekt. Burmistrz zaznaczył, że czynsz dzierżawny jest dlatego 

tak niski, ponieważ należy wziąć pod uwagę zainwestowanie przez potencjalnego dzierżawcę znaczących 

nakładów w remont budynku. Burmistrz podkreślił, że w obiekcie nie można byłoby rozważać podjęcia 

remontu jeżeli nie byłyby spełnione wymogi ppoż. i dlatego wydanie środków na ich spełnienie było bardzo 

istotne, ponieważ cyt. „cokolwiek by się tam wydarzyło to prokurator wiedziałby natychmiast gdzie przyjść i 

gdzie szukać winnych”. Burmistrz dodał, że obiekt na dziś spełnia wymogi ppoż. i zostały dokonane 

stosowne odbiory i dlatego można podjąć działania w kierunku jego wydzierżawienia. Burmistrz 

poinformował, że pozytywnym czynnikiem jest lokalizacja obok Domu Polskiego dużego obiektu 

handlowego (galeria handlowa) i dlatego Burmistrz nawiązał porozumienie z inwestorem tej galerii o 

dostępie do terenów miejskich z przeznaczeniem na urządzenie nieodpłatnych miejsc parkingowych 

dostępnych również dla gości Domu Polskiego. Burmistrz dodał, że obiekt ten posiada potencjał z uwagi na 

zlokalizowaną obok salę bankietową będącą własnością innej firmy i możliwość koordynacji działalności 

obu tych obiektów w zakresie organizacji imprez. Burmistrz poinformował, że na razie nie ma ofert kupna 

tego budynku. Burmistrz stwierdził, że należy dbać o obiekty zabytkowe, którym jest Dom Polski. Burmistrz 

dodał, że miasto aplikowało o dofinansowanie zewnętrzne na renowację elewacji i remont dachu tego 

obiektu, niestety nie udało się pozyskać tych środków. Burmistrz dodał, że będzie jeszcze podejmował 
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powyższy temat, ponieważ elewacja i dach tego budynku nie są wydatkami, które nie powinny wchodzić w 

zakres zwykłego najmu/dzierżawy. Dzierżawca powinien urządzić przestrzeń zgodnie ze swoją koncepcją 

prowadzenia swojej działalności gospodarczej a nie pokrywać tak kosztowych remontów jak elewacja, czego 

przykładem jest remont kaplicy. Burmistrz zaznaczył, że główny ciężar tych nakładów powinno ponieść 

miasto, oczywiście z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Burmistrz ponownie 

poinformował, że będzie podejmował ww. działania w kierunku wydzierżawienia tego obiektu zgodnie z 

jego dotychczasowymi funkcjami i zaproponował powrót do tej dyskusji w I kwartale przyszłego roku.   

 

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

Złotowa w okresie od dnia 18 czerwca 2022 r. do dnia 19 sierpnia 2022 r.” została przyjęta przez Radę.   

 

Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych 

Agnieszka Jęsiek-Barabasz zgłosiła następujące interpelacje:  

1) W sprawie uzupełnienia oświetlenia ulicznego przy ul. Wodociągowej w Złotowie:  

„W imieniu mieszkańców ul. Wodociągowej oraz ulic sąsiednich wnoszę o ustawienie lamp 

oświetleniowych na odcinku od wjazdu z ul. Kujańskiej na wysokości firmy „Kukwisz i Spółka” do 

końca nieprzejezdnej części tej ulicy. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wykorzystanie tej drogi w 

ruchu pieszym, rowerowym i samochodowym znacznie się zwiększyło. Z części niedoświetlonego 

odcinka ulicy korzystają również mieszkańcy ul. Jarzębinowej. Po zmroku obszar ten staje się dla 

uczestników ruchu niebezpieczny. W tym stanie rzeczy niniejszy wniosek należy uznać za zasadny i 

wymagający szybkiej realizacji”.   

 

2) W sprawie udostępnienia wyników badań wody oraz przeprowadzenia kontroli ujść kanalizacji 

deszczowej w jeziorze Burmistrzowskim w Złotowie: 

„W imieniu Złotowskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Zielona Przyszłość” zwracam się z 

wnioskiem o realizację poniższych działań:  

1. Udostępnienie wyników analizy składu chemicznego próbek wody pobranych z jeziora 

Burmistrzowskiego przez przedstawiciela Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

Złotowie.  

2. Zlecenie Zarządowi Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie 

przeprowadzenia kompleksowej kontroli ujść miejskiej kanalizacji deszczowej do jeziora 

Burmistrzowskiego. Od kilku lat jezioro Burmistrzowskie znajduje się w bardzo złym stanie – 

zarówno wizualnym jak i biologicznym. Większość powierzchni lustra wody jeziora jest pokryta 

roślinnością. Jezioro coraz bardziej zarasta trzciną i trawami. Woda jest silnie zanieczyszczona 

substancją chemiczną niewiadomego pochodzenia, co może stanowić potencjalne zagrożenie dla 

środowiska naturalnego. Przeprowadzenie kontroli sieci kanalizacji deszczowej w tym rejonie, w 

kierunku odwrotnym do przepływu wody jest niezbędne w celu ustalenia źródła stwierdzonych 

zanieczyszczeń, a tym samym może potwierdzić lub wykluczyć istnienie takiego zagrożenia.  
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W tym stanie rzeczy wniosek należy uznać za zasadny i wymagający szybkiej realizacji”.     

 

Radna dodała, że przed dzisiejszą sesją ok. godz. 13.00 była przy jednym z ujść kanalizacji deszczowej nad 

jeziorem Burmistrzowskim wraz z członkami Stowarzyszenia „Zielona Przyszłość”. Radna poinformowała, 

że nadal utrzymuje się tam zielona substancja niewiadomego pochodzenia. Ponadto w środek jeziora 

skierowana jest rura spustowa lub poboru wody. W związku z powyższym, radna zwróciła się do władz 

miasta o zainteresowanie się tą sprawą i dodała, że członkowie ww. stowarzyszenia rozważali możliwość jej 

zgłoszenia do odpowiednich organów. Radna poinformowała, że WIOŚ pobrał próbki wody i przedstawiciel 

WIOŚ organoleptycznie stwierdził, że nie ma zagrożenia ze strony ww. substancji. Radna dodała, że 

substancja ta nie pojawiła się w zbiorniku na skutek działalności spółki Engie np. w wyniku sprawdzania 

przecieków instalacji. Radna oznajmiła, że spółka poinformowała, że nie podejmowała tego typu badań. 

Radna zaznaczyła, że cała ta sytuacja jest niebezpieczna i wyraziła nadzieję, że jezioro Burmistrzowskie nie 

będzie miało takiej samej historii jak jezioro Baba.   

 

Radny Grzegorz Kolera zwrócił się z interpelacją w sprawie naprawy chodnika przy ul. Szpitalnej, odcinka 

o długości ok. 100 m zlokalizowanym pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Szpitalną 17 (sklep „Żabka”). Radny 

dodał, że mieszkańcy pozytywnie odnieśli się do działań Urzędu w zakresie zagospodarowania tego terenu 

m.in. wymalowania przejazdu dla rowerów, doświetlenia przejścia dla pieszych, wykonania oświetlenia przy 

ul. Szpitalnej. Radny poinformował, że na przedmiotowym chodniku występują nierówności i rowerzyści 

proszą o przełożenie tej kostki brukowej. Radny dodał, że ww. zadanie można zrealizować ze środków na 

bieżące utrzymanie dróg.    

    

Radny Krzysztof Kulasek odnosząc się do wzrastających kosztów energii elektrycznej zgłosił interpelację 

w sprawie ewentualnych planów miasta w zakresie wprowadzenia ograniczeń w oświetleniu m.in. 

promenady nad jeziorem Miejskim oraz budynków sakralnych i innych urzędów w godzinach nocnych. 

Zdaniem radnego, wprowadzenie takich ograniczeń pozwoli zaoszczędzić na coraz droższej energii 

elektrycznej. 

 

Radny Maciej Zając zgłosił następujące interpelacje:  

1) Na jakim etapie jest obecnie przejęcie działki w rejonie ul. Dwór Złotowski, gdzie ma powstać plac 

zabaw dla mieszkańców tego rejonu miasta? 

2) Na jakim etapie są rozmowy miasta z właścicielem Pałacu Działyńskich w którym jest planowane 

utworzenie sanatorium? 

 

Przewodniczący zgłosił następujące interpelacje:   

1) Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego przy ul. Bohaterów Westerplatte w 

Złotowie: 
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„Wśród mieszkańców pojawiły się skargi na kierowców motocykli, którzy rozwijają nadmierną 

prędkość na jednej z głównych ulic miasta. W imieniu mieszkanek i mieszkańców Złotowa składam 

prośbę o zainteresowanie się problemem dotykającym mieszkańców centralnej części miasta a 

dotyczącym poprawy bezpieczeństwa drogowego przy ul. Bohaterów Westerplatte w Złotowie, 

szczególnie w godzinach zakłócających ciszę nocną”. 

 

2) Interpelacja w sprawie ogłoszenia konkursów na rozwój sportu w Złotowie: 

„Kluby sportowe z terenu Złotowa w celu ustabilizowania działalności i płynności funkcjonowania 

powinny otrzymać wsparcie samorządu z dniem 1 stycznia. Przypominam o konieczności ogłoszenia 

konkursów na rozwój sportu najdalej do połowy miesiąca listopada br., tak by przeprowadzenie 

konkursu i ogłoszenie wyników nastąpiło jeszcze w grudniu 2022 r. Interpelację podobnej treści 

składałem w grudniu 2021 roku. Proszę o udzielenie odpowiedzi, kiedy Pan Burmistrz planuje 

ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursów na rozwój sportu dla organizacji pozarządowych?” 

 

3) Interpelacja w sprawie dofinansowania dojazdów będących mieniem gminnym do posesji osób 

prywatnych: 

„W dniu 26 sierpnia 2022 r. wpłynął do biura Rady Miejskiej w Złotowie wniosek jednego z 

mieszkańców Złotowa o ponowne rozpatrzenie dofinansowania inwestycji polegającej na wykonaniu 

utwardzonego dojazdu do prywatnej posesji przy ul. Jastrowskiej. Dojazd do posesji znajduje się na 

terenie będącym własnością Gminy Miasto Złotów. Według informacji zawartej przez mieszkańca 

we wniosku, Pan Burmistrz udzielił wsparcia finansowo - rzeczowego dla innych tego typu 

inwestycji. W uzasadnieniu swej prośby mieszkaniec wskazuje ponadto, że, cyt.: „wypłaca się 

potężne nagrody złotowskim urzędnikom, (...) dla zwykłego mieszkańca miasta nie ma wsparcia”. 

Wobec tego proszę o informację w jaki sposób realizowana była pomoc mieszkańcom miasta w tym 

zakresie w latach 2019-2022, tzn.: 

1. Jakie nakłady finansowe miasto poniosło na podobną pomoc mieszkańcom? 

2. Ile osób otrzymało pomoc (finansową i/lub rzeczową) w ww. sprawie? 

3. Ilu osobom odmówiono pomocy i z jakich powodów? 

4. Na jakich zasadach przydziela się lub odmawia pomocy przy dofinansowaniu wykonania 

dojazdów?” 

 

Radni nie zgłosili innych interpelacji i zapytań. Przewodniczący przypomniał o konieczności złożenia 

interpelacji i zapytań na piśmie do biura Rady Miejskiej.  

 

Punkt 7. 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 XLIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem posiedzenia komisji stałych 

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

 

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

projektu uchwały. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Bezpieczeństwa 

Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”.  

 

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

budżetowej na 2022. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła ww. uchwałę jednogłośnie 13 

głosami „za”. 

 

Punkt 8. 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 XLIX 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 Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Bezpieczeństwa 

Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów 

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

materiałach XLIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem posiedzenia komisji stałych 

Rady Miejskiej w Złotowie.   

 



Protokół Nr XLIX.2022 z XLIX.2022 sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 sierpnia 2022 r.  
 

19 

  

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 Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Bezpieczeństwa 

Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały 4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 

Miasto Złotów. W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada podjęła ww. uchwałę 12 głosami „za” przy 

1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów w materiałach dot. 

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

w Złotowie.   

 

Przewodniczący poinformował o obecności na sesji kandydatki na stanowisko Skarbnika Gminy miasto 

Złotów, p. Anety Rybak.  

 

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 Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Bezpieczeństwa 

Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały 3 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miasto 

Złotów. . W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada podjęła ww. uchwałę 12 głosami „za” przy 1 

głosie „wstrzymującym się”. 

 

P. Aneta Rybak zwróciła się do władz miasta, radnych, Burmistrza oraz mieszkańców wspólnoty 

samorządowej Gminy Miasto Złotów. P. Aneta Rybak przedstawiła swoje 25-letnie doświadczenie w pracy i  

prowadzeniu samorządowych finansów publicznych na stanowisku głównej księgowej oraz skarbnika 

samorządu gminnego i powiatowego. P. Aneta Rybak dodała, że przynosi ze sobą ofertę pracy uczciwej, 
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cierpliwej i oddanej, gdzie czas pracy własnej nie jest najważniejszy. P. Aneta Rybak zaznaczyła, że nie 

czyni tego dla większych apanaży ani przez własną wygodę. P. Aneta Rybak podkreśliła, że nadrzędne są 

wartości racjonalności i przejrzystości w powierzonych skarbnikowi do gospodarowania finansach i że nie 

dopuszcza od powyższego odstępstw w żadnych innych poleceniach. P. Aneta Rybak stwierdziła, że widzi w 

Złotowie pasję, marzenia i pokoleniowość oraz bardzo dobry stan finansów cyt. „bogate wiano, zaradnych 

mieszkańców, mądre kierowanie sprawiło, iż rękę kolejnych gospodarzy widać jest na każdym kroku i to, co 

mnie urzeka to wasza wspólna pasja, wyrażana często ekspresyjnie ale ze wspólnym mianownikiem: dla 

miasta i jego mieszkańców”. P. Aneta Rybak zaznaczyła, że drogi dochodzenia do celu nie zawsze są 

„gładkie” i spójne. P. Aneta Rybak dodała, że zamierza tak prowadzić złotowskie finanse, aby były one 

przejrzyste, sprawne i wspierały Burmistrza oraz Radę w spełnianiu oczekiwanych celów.      

 

Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie uznania lasów stanowiących 

własność Skarbu Państwa za las ochronny 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie uznania lasów stanowiących 

własność Skarbu Państwa za las ochronny w materiałach XLIX 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 Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Bezpieczeństwa 

Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie uznania 

lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za las ochronny. W wyniku przeprowadzonego głosowania, 

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

 

Punkt 12. Informacja o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Złotowie 

Radni otrzymali „Informację o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Złotowie” w materiałach XLIX 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 o stanie bezrobocia w mieście i 

podejmowanych działaniach przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie” została przyjęta przez Radę.  
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Punkt 13. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie z 

wykonania planu remontów za I półrocze 2022 roku oraz przedstawienie zadań i planów remontowo-

inwestycyjnych na 2023 rok 

Radni otrzymali „Informację z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie z 

wykonania planu remontów za I półrocze 2022 roku oraz przedstawienie zadań i planów remontowo-

inwestycyjnych na 2023 rok” w materiałach XLIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja była 

przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radny Stanisław Wełniak odniósł się do zawartej w przedmiotowym opracowaniu informacji na temat 

kwoty zaległości czynszowych w wysokości ponad 1,6 mln zł. Radny zadał pytanie, jaki procent stanowi ta 

kwota jeżeli chodzi o przypis tych zaległości czynszowych i w jakich proporcjach się to odnosi do samego 

czynszu? Radny dodał, że w skład czynszu wchodzą również zaliczki na media m.in. ciepło, wodę, 

kanalizację itd. Radny stwierdził, że kwota ta jest bardzo wysoka i tym samym osoby płacące czynsz 

finansują osoby, które go nie uiszczają. Radny dodał, że ww. problem nie dotyczy tylko tego roku, ponieważ 

zaległości w poprzednich latach również miały miejsce i były problemy ze ściągalnością należności. Radny 

zadał pytanie, czy tendencja w zakresie zaległości czynszowych utrzymuje się, czy ulega ona zmianom? 

Radny poinformował, że gmina dofinansowuje zmianę ogrzewania w budynkach stanowiących własność i 

współwłasność miasta. Radny zapytał, czy MZGL posiada plan docelowy wskazujący, które budynki należy 

doposażyć w c.o. m.in. ze względów ekologicznych? Radny dodał, że należałoby dążyć do poprawy 

komfortu zamieszkania w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy gminy. Radny poinformował, że 

istnieje problem z tymi budynkami, których nie opłaca się remontować a jednocześnie konserwator 

zabytków próbuje wstrzymywać jakiekolwiek działania związane z ich modernizacją. Radny zadał pytanie o 

liczbę tego rodzaju budynków oraz czy są podejmowane jakieś działania, który doprowadziłyby do 

rozwiązania tego problemu? Radny dodał, że jest to sytuacja patowa, ponieważ nie opłaca się tych 

budynków remontować, obiekty te podlegają dalszej dewastacji, co doprowadzi do tego, że w późniejszym 

czasie wystąpi konieczność ich rozbiórki.    

 

Kierownik MZGL w Złotowie, p. Jarosław Bobek poinformował, że w MZGL nigdy nie analizowano 

zaległości czynszowych w rozbiciu np. ile jest przypisu c.o. a ile wody. P. Kierownik zaznaczył, że przez 

ostatni rok te zaległości nie przyrosły a w ciągu tego półrocza zaległości wzrosły o ok. 90 tys. zł. Natomiast 

podana przez radnego Stanisława Wełniaka kwota 1,6 mln zł dot. zaległości czynszowych od momentu 

utworzenia MZGL w Złotowie, czyli przez okres 30 lat. P. Kierownik dodał, że MZGL nie umarza nikomu 

zaległości czynszowych. P. Kierownik poinformował, że z wnioskami o egzekucje, które trafią do komornika 

jest bardzo duży problem, ponieważ większość z osób zalegających z zapłatą czynszu posiada dochody na 

poziomie minimalnej granicy i komornik nie może tej zaległości ściągnąć. P. Kierownik stwierdził, że ww. 

sytuacja są patowa i dodał, że w tym tygodniu otrzymał od komornika 3 informacje odnośnie tego, że nie ma 

podstaw do ściągnięcia zaległości, ponieważ dochody tych osób znajdują się poniżej progu. P. Kierownik 
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poinformował, że jest to zadanie własne gminy i z bloków z mieszkań o lepszym standardzie 

przeprowadzane są eksmisje, natomiast z lokali o gorszym standardzie eksmisje są przeprowadzane wobec 

osób, które spełniają „możliwość ich wyeksmitowania na bruk”. W tym roku MZGL otrzymał 2 takie nakazy, 

które zostały złożone do komornika w kwietniu br. i do dnia dzisiejszego poza wezwaniem o uiszczenie 

zaliczki nic więcej nie zostało zrealizowane a niedługo zacznie obowiązywać okres ochronny i MZGL 

będzie zmuszony do dalszego utrzymywania tych osób przez kolejny rok.   

 

Radny Stanisław Wełniak zapytał, czy poziom tego zadłużenia utrzymuje się na stałym poziomie?  

 

P. Kierownik potwierdził, że zadłużenie utrzymuje się na stałym poziomie. P. Kierownik dodał, że zawsze 

występuje taka tendencja, że poziom przyrasta na początku roku i spada na jego koniec. P. Kierownik 

poinformował, że w zeszłym roku nastąpiła podwyżka czynszów m.in. od listopada 2021 r. podwyżka 40% 

w przypadku c.o. i z tego tytułu przyrost zadłużenia jest dość znaczny w porównaniu do innych lat.  

 

Następnie P. Kierownik odniósł się do sprawy budynków do rozbiórki. P. Kierownik poinformował, że 

wytypował do rozbiórki 9 budynków głównie w rejonie Starego Miasta i Nowego Rynku. P. Kierownik 

dodał, że ww. zasób jest w najgorszym stanie i nie opłaca się tych obiektów remontować. P. Kierownik 

oznajmił, że podjęto działania w celu opróżnienia budynku przy ul. Towarowej 2, który znajduje się w 

bardzo złym stanie. Dotychczas budynek był zasiedlany przez 4 rodziny, dla których MZGL musi znaleźć 

lokale mieszkalne. P. Kierownik dodał, że budynek ten zostanie zabezpieczony oraz zostaną podjęte 

działania w kierunku wydania przez konserwatora zabytków decyzji o jego rozbiórce. P. Kierownik 

poinformował, że kilka lat temu została podjęta próba odnośnie wydania decyzji o warunkach zabudowy 

m.in. w zakresie rozbiórki ww. budynku i budynku sąsiedniego jednak konserwator zabytków wówczas 

odmówił. P. Kierownik wyraził nadzieję, że obecnie zostanie wydana decyzja pozytywna względem budynku 

przy ul. Towarowej 2. P. Kierownik zaznaczył, że ww. 9 budynków wytypowanych do rozbiórki na pewno 

nie będzie remontowane, nie podlegają większym nakładom remontowym, obiekty te zostaną zabezpieczone.     

 

P. Kierownik odniósł się do kwestii ogrzewania. P. Kierownik poinformował, że w zeszłym roku 3 budynki 

stanowiące własność Gminy Miasto Złotów zostały podłączone do miejskiej sieci c.o. W tym roku do sieci 

c.o. zostanie podłączony budynek przy Pl. Kościuszki 6a. Ponadto zostało doprowadzone przyłącze do 

budynku przy ul. Ks. dr B. Domańskiego 12, w którym w przyszłym tygodniu ENGIE Sp. z o. o.  rozpocznie 

montować wymiennikownie. W tym roku również zaplanowano podłączenie do miejskiej sieci c.o. budynek 

przy al. Mickiewicza 13a oraz przy al. Piasta 13. P. Kierownik dodał, że w tym roku być może zostaną 

podjęte prace w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci c.o. budynku przy al. Piasta 48. P. Kierownik 

zaznaczył, że jeżeli przyłączenie tego obiektu nie zostanie zakończone w tym roku to prace w tym zakresie 

na pewno rozpoczną się w tym a zakończą w przyszłym roku. P. Kierownik poinformował, że chęć 

przyłączenia do miejskiej sieci c.o. wyrazili również mieszkańcy budynku przy ul. Królowej Jadwigi 58. P. 

zaznaczył, że w zakresie podłączenia tego budynku wystąpił problem polegający na tym, że rurociąg ENGIE 
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Sp. z o. o. znajduje się na działce prywatnej i nie zawarto porozumienia odnośnie wejścia na ten teren w celu 

zasilenia w ciepło budynku należącego do zasobów MZGL. P. Kierownik dodał, że nie wie kiedy obu 

stronom uda się dojść do porozumienia w ww. sprawie. P. Kierownik poinformował, że budynki podłączane 

do miejskiej sieci c.o. zlokalizowane są głównie w rejonie al. Piasta, ul. Szpitalnej, ul. Nieznanego Żołnierza, 

ul. Grochowskiego. Natomiast na Starym Rynku, Nowym Rynku, przy ul. Towarowej i przy ul. Obr. 

Warszawy znajduje się sieć gazowa. P. Kierownik zaznaczył, że w ww. lokalizacjach nie uda się podłączyć 

tych budynków do sieci c.o. we współpracy z ENGIE Sp. o. o. Natomiast w związku z obecną sytuacją na 

rynku (wzrost cen nośników energii) zahamowaniu uległy ze strony mieszkańców działania mające na celu 

podłączenie budynków do sieci gazowej.   

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, czy koszty wykonania instalacji w lokalach, pokrywa miasto, czy 

każdy z lokatorów?   

 

P. Kierownik poinformował, że w lokalach należących do gminy, koszty są pokrywane przez MZGL. P. 

Kierownik dodał, proces podłączania lokali jest rozłożony w czasie z uwagi na koszt podłączenia 1 lokalu, 

który wynosi 25 tys. zł. Ponadto podłączenie instalacji jest związane z wyburzeniem pieców. Natomiast w 

przypadku lokali własnościowych koszty MZGL obejmują piony i montaż skrzynki, koszty od skrzynki do 

lokalu pokrywa indywidualnie właściciel mieszkania we własnym zakresie.  

 

Radna Mariola Wegner odniosła się do informacji zawartej w przedmiotowym opracowaniu dot. kosztów 

sprzątania klatek schodowych w wysokości ponad 30 tys. zł. Radna poinformowała, że mieszkańcy ponoszą 

koszty za świadczenie tej usługi przez zewnętrzną firmę. Radna zapytała, czego dot. powyższy koszt?  

 

P. Kierownik poinformował, że ww. koszt obejmuje sprzątanie klatek schodowych, ponieważ nie we 

wszystkich budynkach mieszkańcy sami je sprzątają. P. Kierownik wyjaśnił, że firma sprzątająca wykonuje 

swoje usługi w budynkach, w których mieszkańcy podjęli uchwałę w tej sprawie. W większości budynków 

ww. prace wykonują zewnętrzne 3 firmy sprzątające, z których najwięcej klatek obsługuje firma „Szop 

Pracz”.   

 

Radna Mariola Wegner podniosła temat docieplenia budynków i pokrycia kosztów remontowych 

związanych z tymi pracami. Radna zadała pytanie, czy koszty te są pokrywane z funduszu remontowego, czy 

być może są pokrywane jeszcze z dodatkowych źródeł?  

 

 P. Kierownik poinformował, że w przypadku przystąpienia do remontu budynku jego mieszkańcy 

otrzymują informację odnośnie kosztów realizacji tego zadania oraz informację o wysokości środków 

zgromadzonych w funduszu remontowym. W przypadku jeżeli mieszkańcowi brakuje kwoty wymaganej do 

pokrycia w związku z przeprowadzeniem remontu to jest zmuszony do wpłaty tej różnicy do MZGL.  
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P. Kierownik poinformował, że budynki do docieplenia są tak typowane, gdzie ich mieszkańcy są w stanie 

pokryć koszty docieplenia elewacji w ciągu jednego roku. P. Kierownik poinformował, że w dniu 

dzisiejszym opracowywał kosztorys, w którym docieplenie 250 m² wyniosło 70 tys. zł wraz z częściowym 

odkopaniem piwnic i izolacjami. P. Kierownik wskazał na znaczący wzrost kosztów tych prac i podał 

przykład ceny drzwi o tych samych parametrach i tego samego producenta, która 2 lata temu wynosiła 2,5 

tys. zł a dzisiaj MZGL otrzymał kalkulację na kwotę 5,3 tys. zł. P. Kierownik zaznaczył, ze w związku z 

powyższym, MZGL będzie musiał przeprowadzić remonty w mniejszej liczbie niż dotychczas.     

 

Radna Mariola Wegner ponownie podniosła temat firm sprzątających. Radna zadała pytanie, czy koszt za 

zużycie wody przy sprzątaniu uiszcza mieszkaniec, czy firma rozlicza się z MZGL?  

 

P. Kierownik poinformował, że woda jest pobierana z części wspólnych, z liczników zamontowanych i 

opomiarowanych w piwnicach. P. Kierownik dodał, że zużycie wody w skali roku na sprzątanie klatek 

schodowych wynosi ok. 2 m³ tzn. ok 20 zł. P. Kierownik poinformował, że różnice między odczytami i 

związane z tym ewentualne dopłaty mieszkańców nie wynikają z przecieków lub pobrania większej ilości 

wody przez firmę sprzątającą, ponieważ wszystkie pobory w częściach wspólnych są opomiarowane i tak np. 

na blok przy ul. B. Krzywoustego 4 w skali roku wyszło 2,5 m³ zużycia wody w częściach wspólnych. P. 

Kierownik poinformował, że licznik zamontowany inaczej niż w poziomie jest o 1 klasę mniej i różnica 

wynosi ok. 10%. P. Kierownik dodał, że są budynki, w których ta rozbieżność wynosi 8% ale są budynki z 

15% rozbieżnością. P. Kierownik dodał, że przy większym zużyciu wody te różnice są mniejsze.   

 

Zdaniem radnej Marioli Wegner jeżeli firma sprzątająca pobiera wodę to mieszkańcy nie powinni płacić za 

to zużycie tylko te koszty firma powinna rozliczyć w ramach zlecenia. Radna zadała pytanie o stan instalacji 

elektrycznej w blokach przy ul. Moniuszki w związku z przeprowadzonymi ostatnimi kontrolami.  

 

P. Kierownik poinformował, że instalacje są sprawdzane co 5 lat. P. Kierownik dodał, że ww. instalacja była 

sprawdza w zeszłym roku i nie stwierdzono uchybień. P. Kierownik poinformował, że w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w lokalach mieszkalnych to firma przeprowadzająca przegląd informuje o 

konieczności ich usunięcia. W przypadku stwierdzenia większych nieprawidłowości firma dokonująca 

kontroli usuwa je na dodatkowe zlecenie, natomiast MZGL we własnym zakresie usuwa mniejsze uchybienia.  

 

Radny Stanisław Wełniak zapytał, czy wszystkie mieszkania są opomiarowane na wodę? 

 

P. Kierownik poinformował, że nie wszystkie lokale mieszkalne są opomiarowane na wodę, brakuje 

kilkunastu procent. P. Kierownik dodał, że w przypadku opomiarowania montowane są liczniki radiowe. P. 

Kierownik dodał, że w blokach wszystkie lokale są opomiarowane.  
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Radna Mariola Wegner odczytała pytanie od mieszkańca skierowane do Kierownika MZGL na temat 

podjętych działań w kierunku poczynienia oszczędności w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej. 

Radna uszczegółowiła, że chodzi o zużycie energii elektrycznej na klatkach schodowych np. przy ul. 

Moniuszki. Radna dodała, że mieszkaniec zaproponował zamontowanie oświetlenia klatki z czujnikiem 

ruchu.  

 

P. Kierownik poinformował, że w przypadku modernizacji budynków montowane jest oświetlenie z 

czujnikami ruchu również w starych kamienicach. P. Kierownik stwierdził, że ww. przykład dot. 

najprawdopodobniej jednego z ostatnich budynków, w których takiego czujnika jeszcze nie zainstalowano.     

 

Radna Mariola Wegner poinformowała, że ww. sprawa dot. budynku przy ul. Moniuszki 14.  

 

Burmistrz zwrócił się z prośbą do Kierownika MZGL o przedstawienie zamierzeń inwestycyjnych tzn. 

przebiegu budowy budynku z 16 lokalami mieszkalnymi przy ul. Polnej oraz opracowania dokumentacji 

inwestycji mieszkaniowej przy ul. Dwór Złotowski. Burmistrz dodał, aby Kierownik MZGL wspomniał o 

autorskim programie „Mieszkanie za remont”.  

 

P. Kierownik poinformował, że w ramach programu „Mieszkanie za remont” co roku są wybierane lokale 

mieszkalne, które są dość zniszczone, których koszt remontu zwracałby się w czynszu ok. 15 lat. Mieszkania 

te są wskazywane do zasiedlenia po przeprowadzeniu remontu we własnym zakresie. W bieżącym roku do 

tego programu wytypowano lokal przy ul. Obr. Warszawy, w poprzednich latach przy ul. Wawrzyniaka i przy 

ul. B. Chrobrego. P. Kierownik dodał, że z możliwości udziału w tym programie korzystają osoby z listy 

oczekujących na mieszkania i jeżeli zadeklarują taką chęć to korzystają z tego programu w pierwszej 

kolejności. Następnie P. Kierownik omówił realizację inwestycji przy ul. Polnej. P. Kierownik poinformował, 

że obecnie jest to stan surowy budynku, zamontowano stropodach, pozostają do wykonania ostatnie 

elementy żelbetowe nad balkonami, w części na parterze zamontowano stolarkę okienną, montowana jest 

instalacja elektryczne wewnątrz obiektu. Planowane zakończenie realizacji tej inwestycji zaplanowano na 

czerwiec 2023 r. P. Kierownik poinformował, że w ramach tego zadania zostanie tam zlokalizowanych 10 

garaży, część miejsc postojowych dla samochodów znajduje się na zewnątrz budynku. Ponadto w części 

budynku zostanie zastosowana mała retencja (beczki do odbioru wody) i został zaprojektowany „zielony” 

dach. P. Kierownik poinformował, że została wykonana koncepcja na wybudowanie budynku przy ul. Dwór 

Złotowski na 25 lokali mieszkalnych, 14 garaży w ciągu garażowym i 6-10 miejsc postojowych, 

zaprojektowano małą retencję i montaż paneli fotowoltaicznych, źródłem ciepła będzie instalacja gazowa i 

dodatkowe alternatywne źródło ciepła w formie pompy ciepła połączonej z panelami.  

 

Radny Stanisław Wojtuń zadał pytanie o źródło finansowania wybudowania budynku przy ul. Dwór 

Złotowski zważywszy na planowane tam do zastosowania kosztowne rozwiązania.  
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Burmistrz poinformował, że projekt tej inwestycji zostanie wykonany z Funduszy Norweskich w ramach 

Pomocy Technicznej i zostanie sfinansowany z tych środków w 100% do etapu uzyskania pozwolenia na 

budowę (finansowanie nie obejmuje wykonania).     

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja z działalności Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Lokalami w Złotowie z wykonania planu remontów za I półrocze 2022 roku oraz przedstawienie 

zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2023 rok” została przyjęta przez Radę.   

 

Punkt 14. Przyjęcie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2022 

Radni otrzymali wniosek w sprawie przeprowadzenia szczegółowej kontroli w Złotowskim Centrum 

Aktywności Społecznej w Złotowie złożony przez grupę 4 radnych do Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

dniu 25 sierpnia 2022 r.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz, jako jeden z wnioskodawców uzupełnienia Planu pracy Komisji Rady 

Miejskiej w Złotowie na rok 2022 o przeprowadzenie szczegółowej kontroli w ZCAS w Złotowie, 

przedstawił uzasadnienie przedmiotowego wniosku. Radny poinformował, że w tej sprawie odbyła się 

dyskusja na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2022 r. i padły nawet propozycje 

wycofania tego wniosku, na co nie wyrażono zgody. Radny wyjaśnił, że wniosek został złożony w wyniku 

napływających sygnałów od pracowników tej jednostki oraz od stowarzyszeń w sprawie tego, że cyt. „w 

ZCAS robi się niezbyt dobrze”. Radny oznajmił, że początkiem była sprawa braku odpowiedniej liczby 

ratowników zabezpieczających pływalnię. Radny dodał, że cały basen zabezpieczał 1 ratownik. Radny 

zaznaczył, że problem ten został powoli rozwiązany. Radny stwierdził, że zaczęły napływać inne sygnały w 

ważnych kwestiach, których pracownicy ZCAS nie chcieli przedstawiać samodzielnie na sesji, co 

zaproponował im radny, ze względu na ich obawę o pracę. Radny nadmienił, że część pracowników 

rozmawia o powyższym z częścią radnych, inni pracownicy przysyłają anonimy z uwagami dot. pracy ZCAS 

i Dyrektora tej jednostki do radnych jak np. anonim, który wpłynął do radnej Marioli Wegner. Radny 

poinformował, że został przez radnych poruszony temat funkcjonowania pływalni po godz. 22.00 cyt. „na 

basenie odbywa się prywata, prywatne kąpielisko”. Radny oznajmił, że Burmistrz nie wiedział o powyższym 

i w związku z powyższym poprosił radnych o czas na wyjaśnienie tej sprawy. Radny dodał, że był cyt. 

„bardzo zniesmaczony” odpowiedziami otrzymanymi w tej sprawie od Burmistrza oraz od Dyrektora ZCAS. 

W ocenie radnego, odpowiedzi te były lakoniczne cyt. „zbywalcze” i „na odczepnego”. Następnie radny 

przedstawił niektóre pytania i udzielone na nie odpowiedzi. Radny poinformował, że na pytanie dot. 

funkcjonowania pływalni po godz. 22.00 otrzymał odpowiedź, że aktywność po tej godz. dot. treningów 

waterpolo i testowania tej dyscypliny sportowej wśród mieszkańców Złotowa. Radny stwierdził, że 

powyższa wypowiedź jest „kpiną”. Radny nadmienił, że ponowił te pytania i wyjaśnił, że „obalił” powyższą 

odpowiedź, ponieważ waterpolo kilka lat temu było uprawiane na pływalni „Laguna” i odbywały się zawody 

w tej dyscyplinie, w których brały udział drużyny spoza powiatu złotowskiego a nawet z Koszalina. Radny 

stwierdził, że mógłby się zgodzić z odpowiedzią odnośnie „testowania” tej dyscypliny sportu i zadał pytanie, 
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dlaczego informacje na temat „testowania” waterpolo nie były upowszechnione wśród mieszkańców tylko w 

tych zajęciach uczestniczyła bardzo ścisła grupa znajomych P. Dyrektora. Radny zaznaczył, że w związku z 

powyższym nie mógł się zgodzić z tą odpowiedzią. Radny poinformował, że uczestniczył w zajęciach 

waterpolo jako uczestnik drużyny straży pożarnej. Radny dodał, że wówczas zajęcia odbywały się o godz. 

20.00 i były opłacane przez ich uczestników. Radny dodał, że P. Dyrektor w swojej odpowiedzi stwierdził, że 

nie pobierał większej opłaty od uczestników waterpolo w celu rezerwacji niecki basenowej, aby nie 

zniechęcić tych uczestników w udziału w testowaniu tej dyscypliny. Radny zaznaczył, że wcześniej P. 

Dyrektor nie miał takich obiekcji i dodał, że obecnie cyt. „dla swoich znajomych” je posiada, co jest dla 

radnego niezrozumiałe. Radny poinformował, że wówczas kiedy odbywały się oficjalne zawody w 

waterpolo, to P. Dyrektor, który był wówczas Kierownikiem pływalni „Laguna” robił wszystko, aby je 

zakończyć przed 22.00, ponieważ nie można było dłużej przebywać na basenie. Radny nadmienił, że w 

obecnej sytuacji cyt. „koledzy i znajomi P. Dyrektora” kończyli swoją grę długo po godz. 22.00. Radny nie 

zgodził się z odpowiedzią P. Dyrektora, że w tych zajęciach nie uczestniczyły osoby niepełnoletnie, 

ponieważ są dowody na to, że brały w nich udział i skakały do wody wbrew regulaminowi. Radny 

poinformował, że w swojej odpowiedzi P. Dyrektor stwierdził, iż osoby testujące waterpolo opłaciły pobyt 

na pływalni. Radny zaznaczył, że P. Dyrektor nie udowodnił ani nie przedstawił faktów, w jaki sposób 

uregulowano tą zapłatę. Radny nadmienił, że w przypadku przekroczenia wykupionego czasu pobytu na 

pływalni przy wyjściu jest doliczana dodatkowa opłata, którą uiszcza się w kasie, która jest nieczynna po 

godz. 22.00. Radny dodał, że zajęcia dot. testowania waterpolo kończyły się przed godz. 23.00 i radny nie 

wie, w jaki sposób były te zajęcia opłacane. Radny poinformował, że ostatnie wejście na pływalnię na czas 

45 minut, które można opłacić jest o godz. 21.00. Radny zadał pytanie, co z uiszczeniem opłaty za 

korzystanie z basenu za drugą godzinę tj. do godz. 23.00? Radny zadał pytanie, czy opłata za tą drugą 

godzinę odbywa się na koszt miasta? Radny zapytał, dlaczego nie upowszechniono informacji na stronach 

internetowych miasta, BIP czy ZCAS na temat testowania dyscypliny waterpolo oraz dlaczego nie było 

plakatów w tej sprawie? Radny zwrócił uwagę, że w tych zajęciach mogłoby wziąć udział więcej chętnych, 

natomiast w tym przypadku te zajęcia miały charakter bardzo ograniczony. Radny dodał, że w swoich 

pytaniach podniósł jeszcze temat pomostów ale jak stwierdził jest to odrębna sprawa.  

 

Radny podkreślił, że nie zgodził się z treścią odpowiedzi, które otrzymał na zadane przez siebie pytania cyt. 

„obalając te wszystkie teorie P. Dyrektora” i dlatego ponowił te zapytania i miał nadzieję, że Burmistrz 

szczegółowej podjedzie do udzielenia ponownej odpowiedzi z uwagi na poważny charakter sprawy i 

rozwiąże ten problem. Radny podkreślił, że powyższa sprawa jest problemem, ponieważ regulamin pływalni 

zabrania korzystania z tego obiektu po godz. 22.00 cyt. „przynajmniej innym mieszkańcom”. Radny 

poinformował, że na ponowione przez siebie pytania otrzymał tylko odpowiedź od P. Dyrektora ZCAS, 

zdaniem radnego cyt. „praktycznie bagatelizujące to wszystko”, dot. kontynuowania treningów. Radny 

zaznaczył, że nie chodzi w tej sprawie o jednorazowe wejście na basen ale o kilka miesięcy treningów 

waterpolo. Radny dodał, że nie posiada wiedzy na temat liczby tego typu zajęć, które odbywały się na 

pływali. Radny stwierdził, że nie rozumie również odpowiedzi P. Dyrektora odnośnie dbania o „zasoby” 
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uczestników tych zajęć, aby nie płacili za rezerwację całego basenu w wysokości 350 zł za godzinę. Radny 

dodał, ze P. Dyrektor w ten sposób dba o budżet tych osób. W ocenie radnego, P. Dyrektor w okresie 

pełnienia tej funkcji podejmuje decyzje przeciwko sobie. Radny poinformował, że od dnia 1 września br. 

wejdzie w życie nowe „rozporządzenie” P. Dyrektora, które praktycznie zgodnie z informacjami, które radny 

uzyskał od swoich znajomych likwiduje szkółki pływackie. Radny zaznaczył, że największą frekwencję na 

basenie przynosi działalność szkółek pływackich m.in. z uwagi na dużą liczbę dzieci korzystających z tych 

zajęć. Radny poinformował, że dotychczas szkółki pływackie funkcjonowały poprzez zakup przez 

prowadzących zajęcia biletów dla uczestników. Natomiast od dnia 1 września br. nastąpi zmiana regulaminu 

i zmiana zasad funkcjonowania szkółek pływackich na wynajmowanie torów. Radny poinformował, że 

prowadzący szkółki pływackie nie otrzymali zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety, które zakupili z 

wyprzedzeniem dla uczestników swoich zajęć. Radny dodał, że prowadzący zgodnie z uzyskanymi 

informacjami z pływalni mieli wykorzystać ww. bilety do końca sierpnia br. Radny zaznaczył, że w lipcu 

basen był zamknięty (przerwa techniczna). Zdaniem radnego, w powyższej sytuacji P. Dyrektor nie zadbał o 

szkółki pływackie i ich uczestników, które przynoszą przychód pływalni. Radny dodał, że w tym przypadku 

P. Dyrektora nie interesowała „kieszeń” prowadzących szkółki pływackie. Radny poinformował, że obecnie 

pojawiają się głosy, że tak jak P. Dyrektor miał „zniszczyć” korty tenisowe, tak obecnie miał zająć się 

„niszczeniem” basenu. Radny stwierdził, że nie za bardzo wierzy w zasłyszane informacje na temat ww. 

„niszczenia”, ponieważ w ocenie radnego, jest to cyt. „jakaś tam polityka P. Dyrektora, nie do końca 

trafiona”. Radny stwierdził, że jeżeli pracownicy ZCAS przesyłają radnym sygnały na temat ww. sytuacji cyt. 

„że robi się niedobrze”, na temat nierównego traktowania i premiowania to nie należy powyższego 

bagatelizować/tuszować, ponieważ te zarzuty są bardzo poważne i uderzają w nie tylko w ZCAS ale i w 

Burmistrza, który również cyt. „próbował zamieść to pod dywan”. Radny dodał, że sytuacja ta uderza i w 

radnych i nie należy tego bagatelizować, ponieważ mieszkańcy będą radnych oceniać i rozliczać za 

pływalnię. Radny dodał, że ww. sygnałów otrzymuje bardzo dużo, podobnie jak i niektórzy radni. Zdaniem 

radnego, Rada powinna przedmiotowy wniosek przyjąć jednogłośnie w celu rozwiązania wątpliwości 

nagromadzonych wokół ZCAS. Radny stwierdził, że nie ma szansy na uzyskanie informacji ze strony 

Dyrektora ZCAS w związku z ww. nieścisłościami i dlatego powinna zająć się tą sprawą Komisja Rewizyjna 

i przeprowadzić kontrolę stosowanie do zakresu przedstawionego w przedmiotowym wniosku.                         

 

Radna Mariola Wegner poinformowała, że również jej podpis powinien znajdować się pod 

przedmiotowym wnioskiem jednak ze względu na urlop nie podpisała się pod nim. Radna dodała, że 

zarówno jak radny Krzysztof Koronkiewicz tak i ona otrzymała informacje na temat ZCAS. Radna 

zaznaczyła, że nie może zbagatelizować tych sygnałów i należy sprawdzić m.in. takie zagadnienia jak: 

zatrudnienie i wysokości wynagrodzeń pracowników, ocenę i regulowanie wynagrodzeń i premii, czas pracy 

i ponadwymiarowy czas pracy, wykorzystywanie obiektów do własnej działalności gospodarczej. Radna 

stwierdziła, że przedmiotowy wniosek powinien zostać przyjęty jednogłośnie przez Radę.  
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Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie radnemu Krzysztofowi Koronkiewiczowi w sprawie zmian w 

zakresie funkcjonowania szkółek pływackich. Radny poinformował, że do tej pory to ratownicy prowadzą 

zajęcia w wolnym czasie, głównie w małej niecce basenowej. Zdaniem radnego, zmiana polegająca na 

wynajmowaniu przez prowadzących szkółki pływackie torów pływackich jest nieporozumieniem, czego 

radny nie rozumie. W ocenie radnego, dotychczasowe funkcjonowanie szkółek pływackich m.in. poprzez 

wykorzystanie małej niecki basenowej jest prawidłowe. Radny stwierdził, że jeżeli coś się zmienia w tym 

zakresie to zapewne na „niekorzyść”. Radny dodał, że podczas jego ostatniej wizyty na pływalni w zakresie 

szkółek pływackich funkcjonował dotychczasowy system.     

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że na powyższe pytanie powinien odpowiedzieć Burmistrz, 

ponieważ zmiany w regulaminie zostały najprawdopodobniej dokonane za jego zgodą. Radny stwierdził, że 

z uzyskanych przez niego informacji m.in. w wyniku przeprowadzonych rozmów z kilkoma osobami 

prowadzącymi szkółki pływackie, od 1 września br. mają być wynajmowane tory pływackie, na torze nie 

będzie się mogło znaleźć więcej niż 9 osób, pierwszeństwo w wynajmowaniu torów będą mieli pracujący na 

basenie ratownicy cyt. „widomo o kogo chodzi, żeby miał łatwiej”. Radny dodał, że w wyniku 

wprowadzenia ww. zmian automatycznie wzrośnie stawka za usługi świadczone przez szkółki pływackie tj. 

za naukę dzieci pływania, ponieważ niezależnie od liczby dzieci na torze pieniądze za jego wynajęcie 

przepadają. Radny dodał, że cena w czerwcu br. wynosiła 90 zł, natomiast obecnie stawka wzrosła na 95-96 

zł. Radny stwierdził, że po tych zmianach w zajęciach szkółek musi aktywnie uczestniczyć duża liczba 

dzieci lub ewentualnie trener/prowadzący zajęcia musi się umówić z rodzicem, że to on wykupuje pobyt na 

basenie dziecka na dany okres czasu np. na miesiąc. Radny poinformował, że obecnie za naukę pływania 

będzie trzeba płacić ponad 300 zł. Radny dodał, że nie każdego rodzica będzie stać na takie zajęcia.  

 

Przewodniczący zaznaczył, że na temat funkcjonowania ZCAS będzie można podjąć w punkcie sesji 

„Sprawy różne i zapytania uczestników sesji”, natomiast obecnie przedmiotem dyskusji jest zmiana Planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.  

 

Radny Maciej Zając poinformował, że wstrzyma się od głosu w głosowaniu nad przedmiotowym 

wnioskiem. Radny wyraził wątpliwości odnośnie obiektywności tego wniosku, do samej idei tego wniosku. 

W ocenie radnego, w tej sprawie niektóre osoby prezentują swoje subiektywne oceny tej sytuacji. Radny 

stwierdził, że zanim podejmie się tego typu działania kontrolne, to przede wszystkim należy wykorzystać 

wszystkie inne dostępne środki do sprawdzenia zasadności podniesionych zarzutów. Radny dodał, że w tej 

sprawie to Burmistrz posiada uprawnienie i narzędzia do zbadania tej sprawy. Radny podkreślił, że 

przedstawia swoje zdanie w tym temacie i nie stwierdza, że kontrola przeprowadzona przez Komisję 

Rewizyjną będzie nieobiektywna. Radny zaznaczył, że wszystkie informacje przekazane przez pracowników, 

również anonimowo, należałoby wyjaśnić poprzez zorganizowanie spotkania radnych z pracownikami 

ZCAS i pływalni i przeprowadzenie dyskusji na temat tej sytuacji zanim radni będą cyt. „bawili się 

nazwijmy to w kontrolerów czy w policjantów czy kogo jeszcze”. Radny stwierdził, że jeżeli Rada ma 
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podjąć tak „drastyczne” decyzje w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną, to najpierw 

należy zapoznać się ze zdaniem tych pracowników, czy uważają podjęcie takiego zadania za zasadne. Radny 

ponownie wyraził swoje wątpliwości odnośnie obiektywizmu tego wniosku i poinformował, że z powodu 

ww. przyczyn nie zagłosuje za jego przyjęciem.   

 

Radna Mariola Wegner poinformowała, że radni zadali pytania w tej sprawie m.in. radna przedstawiła 

anonim, który jest „być może chaotyczny” ale zawiera częściowo informacje, które można sprawdzić. W 

ocenie radnej, Burmistrz nie będzie obiektywny w tych działaniach tj. kontroli ZCAS. Radna dodała, że 

jeżeli w zakresie kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną jakieś sprawy będą wymagały 

dodatkowych wyjaśnień to komisja przekaże je właściwym organom. Radna dodała, że w poprzedniej 

kadencji zostały zgłoszone 2 dodatkowe zadania do realizacji przez Komisję Rewizyjną.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że w sprawach zmian dot. funkcjonowania szkółek 

pływackich rozmawiał z prowadzącymi szkółek oraz z kilkoma rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia 

w ramach szkółek pływackich, których nie będzie stać na dalsze kontynuowanie nauki pływania ze względu 

na podwyżkę, która wyniesie ok. 50-60%. Radny dodał, że prowadzący szkółki pływackie w związku z 

obowiązywaniem ww. zmian od dnia 1 września br. mieli stwierdzić cyt. „będzie to szło ku upadkowi”. 

Radny odniósł się do wypowiedzi radnego Macieja Zająca. Radny poinformował, że wziął pod uwagę 

rozstrzygnięcie tej sprawy przez Burmistrza, który był zdzwiony informacjami na temat powyższej sytuacji 

na basenie. Radny dodał, że radny Maciej Zając otrzymał odpowiedzi na interpelacje zgłoszone radnego jak 

wszyscy radni. W ocenie radnego, te odpowiedzi były „śmieszne” i zdecydowanie nie do przyjęcia. W 

związku z powyższym, zdaniem radnego, należy podjąć działania w celu sprawdzenia prawdziwości tych 

informacji. Radny negatywnie odniósł się do możliwości zorganizowania spotkania i rozmów radnych z 

pracownikami. Radny dodał, że niektóre sprawy przedstawione mu przez część pracowników nadawałyby 

się do wytoczenia powództwa o mobbing do sądu. Radny zaznaczył, że żaden z pracowników nie chciał 

podjąć takiego działania. Radny dodał, że pracownicy boją się ewentualnego zwolnienia z pracy nawet 

pomimo wygrania w sądzie tego rodzaju sprawy. Radny nadmienił, że właśnie dlatego pracownicy się boją i 

trudno ocenić, czy w przypadku ich zaproszenia na rozmowę z radnymi zdecydowaliby się uczestniczyć w 

takim spotkaniu i powiedzieliby prawdę. Radny przytoczył przykład Przewodniczącego, który jako 

pracownik ZCAS wygrał w sądzie sprawę z Dyrektorem ZCAS a następnie musiał się zwolnić z pracy.  

 

Radny Roman Głyżewski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odniósł się do dyskusji i 

przedmiotowego wniosku. Radny zwrócił się z prośbą do Burmistrza o zabranie głosu w tej sprawie.  

 

Burmistrz stwierdził, że najbardziej prawidłowym sposobem jest przyjęcie tego wniosku przez Radę i 

zrealizowanie tej kontroli przez Komisję Rewizyjną. Burmistrz zaznaczył, że jeżeli radni otrzymali jakieś 

niepokojące sygnały to należy je wyjaśnić. Burmistrz dodał, że jeżeli odpowiedzi na interpelacje radnych w 

tej sprawie nie są wystarczające to od wyjaśnienia tej sprawy jest Komisja Rewizyjna w zakresie uprawnień 
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kontrolnych Rady Miejskiej. Burmistrz zwrócił się z prośba, aby ta kontrola opierała się na faktach. 

Burmistrz wyjaśnił, że dlatego zareagował emocjonalnie na wypowiedź radnego Krzysztofa Koronkiewicza, 

ponieważ radny cyt. „się już rozkręca, już mówi coraz dalej idące rzeczy, które psują wizerunek naszego 

miasta i instytucji”. Burmistrz dodał, że podejmowane działania przez miasto i jego jednostki m.in. w 

obszarze sportu i rekreacji nie zawsze zadowalają wszystkich. Burmistrz zaznaczył, że Dyrektor ZCAS jest 

również odpowiedzialny za finanse obiektów, natomiast w związku z sytuacją na rynku drożeją również 

koszty ich utrzymania w zakresie np. energii. Burmistrz poinformował, że wyjaśnienia przedstawione mu 

przez Dyrektora ZCAS go przekonują. Burmistrz podkreślił, że nikt nie chce bagatelizować i ukrywać żadnej 

sprawy i dlatego ponownie zaapelował o przeprowadzenie tej kontroli. Burmistrz zwrócił się z prośbą o 

uwzględnienie wszystkich faktów i że radni powinni mieć świadomość, że w przypadku dotarcia do 

informacji, które naruszają prawo, to należy powiadomić odpowiednie organy ścigania, co jest w interesie 

naszej gminy. Burmistrz dodał, aby radni uwzględnili wszystkie przeprowadzone do tej pory kontrole, 

których wyniki Burmistrz udostępni, w szczególności w zakresie pracy animatora sportu, które były 

realizowane w poprzednich latach. Burmistrz zwrócił się do radnych o przeprowadzenie przedmiotowej 

kontroli, aby nie psuć dobrego imienia, na które pracuje się latami cyt. „wypierzmy te brudy u siebie”. 

Burmistrz zwrócił się do Komisji Rewizyjnej o rozszerzenie planu pracy o tą kontrolę i wyznaczenie 

terminów jej przeprowadzenia, aby można było przygotować wnioskowane materiały.  

 

Radny Roman Głyżewski poinformował, że Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie planu rocznego 

zatwierdzonego przez Radę. Radny dodał, że zgodnie ze Statutem Gminy Miasto Złotów, Rada może 

zobligować Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia dodatkowych kontroli. Radny stwierdził, że 

przedmiotową kontrolę należy przeprowadzić. Radny zaznaczył, że każdy organ przeprowadzający kontrolę 

musi działać zgodnie ze swoimi uprawnieniami i zgodnie z prawem. Radny zwrócił się do radcy prawnego 

Urzędu Miejskiego z pytaniem, czy zakres kontroli zawarty w przedmiotowym wniosku znajduje się w 

kompetencji Komisji Rewizyjnej? Radny nadmienił, że w przypadku stwierdzenia spraw nie znajdujących 

się w kompetencji komisji zostaną powiadomione właściwe organy i instytucje dla ich wyjaśnienia. Radny 

poinformował, że jeżeli Rada przyjmie ten wniosek to przedmiotowa kontrola będzie musiała zostać 

przeprowadzona do końca 2022 r. Radny dodał, że na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w dniu 29 

sierpnia br. obok 3 radnych wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej, kolejnych 3 radnych zadeklarowało 

swój udział w przeprowadzeniu tej kontroli zgodnie z zapisami Statutu tzn. radni nie będący członkami 

komisji nie mogą wziąć udziału w głosowaniach. Radny ponownie zwrócił się do radcy prawnego o 

odniesienie się do zakresu kontroli zawartego w przedmiotowym wniosku.  

 

Przewodniczący poprosił radcę prawnego o wypowiedzenie się w kwestii konieczności przeprowadzenia 

głosowania nad przyjęciem przedmiotowego wniosku tzn. uzupełnienia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

rok 2022.   
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Radca prawny Urzędu Miejskiego, p. Paweł Tabor, poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o 

samorządzie gminnym, rada gminy posiada uprawnienie do zlecenia kontroli komisji rewizyjnej. Radca 

prawny wyjaśnił, że zgodnie z przyjętą praktyką, Rada Miejska w Złotowa dotychczas uchwalała plan pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie w formie dokumentu, który był załącznikiem do protokołu, 

w odrębnym punkcie porządku obrad. Radca prawny poinformował, że w kwestii uzupełnienia tego planu 

pracy należało wprowadzić dodatkowy punkt do porządku obrad sesji i odrębnie tą sprawę przegłosować. 

Radca prawny stwierdził, że jeżeli jeden z radnych zapytanych przez Przewodniczącego o zgodę na 

uzupełnienie planu wyrazi sprzeciw to należy przeprowadzić głosowanie w sprawie przyjęcia 

przedmiotowego wniosku. Przegłosowany wniosek będzie załącznikiem do protokołu. Następnie radca 

prawny odniósł się do zakresu kontroli zawartego w przedmiotowym wniosku. Radca prawny poinformował, 

że w orzecznictwie wskazuje się że przedmiotem kontroli nie powinny być 3 sprawy tj. sprawy z zakresu 

indywidualnej administracji publicznej (wydawanie decyzji administracyjnych), sprawy dot. tajemnicy 

służbowej bądź innych tajemnic chronionych prawem. Ponadto kontrola jest ograniczona przepisami w 

zakresie ochrony danych osobowych. Radca prawny zaznaczył, że na ww. ograniczenia należy zwrócić 

uwagę podczas przeprowadzania przedmiotowej kontroli. Radca prawny poinformował, że kontrola 

obejmuje 3 aspekty: żądanie dokumentacji, pozyskiwanie informacji w drodze wyjaśnień oraz analizę 

zebranych danych w kontekście pożądanego wzorca danego zachowania się, czyli konkretnych przepisów 

prawa bądź regulaminów. Radca prawny poinformował, że część punktów z zakresu przedmiotowego 

wniosku dot. właściwie tylko udzielenia informacji np. punkt dot. kosztów działalności ZCAS w rozbiciu na 

poszczególne obiekty. Radca prawny dodał, że w powyższym zakresie Komisja Rewizyjna może 

przeprowadzić kontrolę poprzez skonfrontowanie otrzymanych informacji z zakładanym do wykonania 

planem bądź innymi standardami, które powinny być zachowane w danej sprawie. Radca prawny odnośnie 

punktu dot. sprawdzenia zgodności przestrzegania regulaminu działania basenu poinformował, że regulamin 

ten uchwaliła Rada Miejska w formie uchwały. Radca prawny stwierdził, że jeżeli Komisja Rewizyjna ma 

dokonywać sprawdzenia działań kierownictwa basenu w tym kontekście i spraw wymienionych we wniosku 

m.in. nieprzestrzegania czasu pracy, sprawdzania czasu wyjść, udostępniania wyjść, to w ocenie radcy 

prawnego, ten wzorzec jest niewystarczający, ponieważ w regulaminie przyjętym przez Radę nie ma tego 

rodzaju szczegółowych regulacji. Radca prawny dodał, że w powyższym zakresie kontrola Komisji 

Rewizyjnej może być trochę niewykonalna względem zakresu wyznaczonego w przedmiotowym wniosku.  

Radni nie zgłosili pytań uwag do wypowiedzi radcy prawnego Urzędu Miejskiego.  

 

Przewodniczący o godz. 17.25 ogłosił 10 minutową przerwę. Przewodniczący o godz. 17.35 wznowił 

obrady sesji rady Miejskiej.     

 

Radny Stanisław Wojtuń stwierdził, że jest za przeprowadzeniem przedmiotowej kontroli w związku z 

pojawiającymi się informacjami odnośnie ewentualnych nieprawidłowości w ZCAS. Radny zaznaczył, że 

dla wyjaśnienia tej sytuacji ta kontrola jest ja najbardziej potrzebna, jednak w ocenie radnego zakres tej 

kontroli przedstawiony w przedmiotowym wniosku jest za szeroki. Zdaniem radnego, ta kontrola zawiera cyt. 
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„jakieś drugie dno”. Radny dodał, że od jakiegoś czasu trwa „nagonka” na Dyrektora ZCAS i w ten sposób 

radny odbiera tą sprawę. Radny poinformował, że wstrzyma się od głosu nad przyjęciem przedmiotowego 

wniosku.       

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. punktu.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie uzupełnienia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2022” dot. przeprowadzenia szczegółowej kontroli w Złotowskim 

Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie w zakresie określonym w punkcie 2 wniosku zgłoszonego 

przez radnych: Krzysztofa Koronkiewicza, Krzysztofa Kulaska, Agnieszkę Jęsiek-Barabasz, Stanisława 

Wełniaka w dniu 24 sierpnia 2022 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada przyjęła ww. wniosek uzupełniając tym samym „Plan pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2022” stosunkiem głosów 8 głosów „za” przy 5 

głosach „wstrzymujących się”.  

 

Punkt 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

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

radnych. 

 

Punkt 16. Sprawy rożne i zapytania uczestników sesji 

Przewodniczący zadał pytanie Zastępcy Burmistrza, czy Burmistrz będzie jeszcze obecny na sesji?  

 

W odpowiedzi Zastępca Burmistrza poinformowała, że Burmistrz nie będzie już uczestniczył w tej części 

obrad.    

 

Radny Stanisław Wełniak zwrócił się do Zastępcy Burmistrza o przekazanie Burmistrzowi, że radny czuje 

się przez niego lekceważony, ponieważ opuścił salę obrad bez słowa wyjaśnienia, cyt. „wychodzi facet bez 

słowa, to jest tak jakby wyszedł, trzasnął drzwiami, mam was gdzieś”. Radny dodał, że jeżeli Burmistrz musi 

się zająć pilnym sprawami to wypada, aby poinformował o tym radnych, że nie będzie mógł być obecny do 

końca obrad. Radny znaczył, że taka sytuacja nie wystąpiła po raz pierwszy. Radny zwrócił się z prośbą o 

przekazanie Burmistrzowi, aby przestał lekceważyć radnych.    

 

Radny Henryk Golla zapytał, czy istnieje techniczna możliwość przestawienia stołów w sali sesyjnej tak, 

aby radni nie siedzieli odwróceni tyłem do zaproszonych gości m.in. kierownictwa Urzędu? Radny dodał, że 

obecny układ burzy pewien kanon przyjęty przed latami. W ocenie radnego, takie obracanie się do gości 

podczas ich wypowiedzi jest cyt. „dalece niepoważne”. Radny zaznaczył, że ważni goście jak Burmistrz 

powinni zasiadać na miejscach, które są od lat dla nich przeznaczone.   
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Przewodniczący poinformował, że niejednokrotnie zapraszał Burmistrza udziału w sesji na ustalonych 

miejscach, ale odmówił on przyjęcia zaproszenia „do wspólnego stołu”. Przewodniczący dodał, że ww. apel 

do Burmistrza powinien zostać ponowiony.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zakomunikował, iż miał kilka pytań do Burmistrza w sprawie podwyżek 

dla pracowników Urzędu Miejskiego. Radny stwierdził, że nieobecność Burmistrza wynika, iż cyt. „boi się 

pytań z wiadomych przyczyn. Tutaj akurat rozumiem p. Burmistrza, nie zna żadnej odpowiedzi, więc opiera 

się na pani Burmistrz, więc łatwiej jest uciec”. Radny wyraził nadzieję, iż na następnej sesji Burmistrz 

będzie obecny.    

 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz poprosiła o przedstawienie na piśmie informacji na temat zakresu 

zagospodarowania terenu zielonego dookoła jeziora Burmistrzowskiego w ramach wydatkowanej na 

realizację tego zadania kwocie 400 tys. zł.  

 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że jest informacja w tym zakresie.  

 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz stwierdziła, że teren ten jest bardzo zaniedbany i widać jedynie 3 ławki, 

kosz na odpady, stojak na rowery i wybrukowany obszar o pow. 5 m². Radna poinformowała o swojej 

rozmowie z dzierżawcą tego jeziora, który wyraził żal do władz miejskich, że nie została z nim 

skonsultowana wycinka 3 drzew na terenie, na którym zlokalizowano 3 ławki. Radna dodała, że zamierza się 

jeszcze spotkać z dzierżawcą jeziora w celu omówienia kilku kwestii m.in. współpracy lub pomocy miasta w 

zakresie utrzymania tego jeziora, ponieważ obecnie nie ma możliwości przejścia dookoła tego zbiornika, 

którego brzegi są porośnięte roślinnością. Następnie radna podniosła temat jeziora Miejskiego. Radna 

poinformowała, że w wyniku wybudowania mostu w Blękwicie miała powstać śluza i poziom wody w 

jeziorze miał się podnieść. Radna zaznaczyła, że w jeziorze brakuje wody co jest widoczne. Radna poprosiła 

o przedstawienie informacji w zakresie dalszych działań planowanych przez miasto w tej sprawie.    

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że zgodnie z Prawem wodnym właścicielem jezior przepływowych z 

mocy prawa jest PGW „Wody Polskie”. Zastępca Burmistrza dodała, że miasto podejmuje działania w 

kierunku możliwości odzyskania jeziora Burmistrzowskiego w oparciu o dokumentację w sprawie 

przekazania tego zbiornika władzom miejskim. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że miasto 

najprawdopodobniej będzie musiało się zwrócić w tej sprawie o ostateczne rozstrzygniecie do ministerstwa. 

Zastępca Burmistrza ponownie podkreśliła, że jeziora Burmistrzowskie i Miejskie są własnością PGW 

„Wody Polskie”. W związku z powyższym, to właściciel ma prawo do wykonywania różnego rodzaju 

działań i prac w tych jeziorach. Zastępca Burmistrza poinformowała, że w przypadku jeziora Miejskiego od 

kilku lat trwa proces przygotowywania projektu stabilizacji lustra wody w tym zbiorniku. Zastępca 

Burmistrza dodała, że miasto w ww. sprawie podjęło niezbędne działania m.in. została wydana decyzja 
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środowiskowa. Zastępca Burmistrza poinformowała, że PGW „Wody Polskie” mają problem z ustaleniem 

poziomów i w tej sprawie kilkukrotnie zwracały się władz miejskich w sprawie jego ostatecznego ustalenia. 

Zastępca Burmistrza zastrzegła, że ww. sprawa jeziora Miejskiego znajduje się poza zakresem działania 

miasta. Następnie Zastępca Burmistrza odniosła się do sprawy jeziora Burmistrzowskiego. Zastępca 

Burmistrza poinformowała, ze zakres prac wykonanych nad tym jeziorem zostanie przedstawiony radnej na 

piśmie. Zastępca Burmistrza dodała, że dzierżawca jeziora nie przyszedł do niej z dezyderatami w sprawie 

udzielenia pomocy. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że nie posiada wiedzy o ewentualnych rozmowach 

dzierżawcy z Burmistrzem. Zastępca Burmistrza oznajmiła, że jeżeli dzierżawca zgłosi się do Urzędu w tej 

sprawie to otrzyma wsparcie w zakresie możliwości miasta.     

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz uzupełnił powyższą wypowiedź i poinformował, że dzierżawca jeziora 

Burmistrzowskiego od marca prowadził rozmowy z Burmistrzem na temat tego zbiornika. Radny dodał, że 

nic nie zostało zrobione.  

  

Przewodniczący skierował pytanie do Zastępcy Burmistrza o system automatycznego nawadniania boiska 

na stadionie przy ul. Wioślarskiej. Przewodniczący dodał, że system miał zostać wykonany w połowie 

czerwca br. po zakończeniu sezonu piłkarskiego a jest połowa sierpnia i w tym temacie nic się nie dzieje.   

Przewodniczący nadmienił, że chciał zadać to pytanie Dyrektorowi ZCAS, który był obecny na sesji ale cyt. 

„uciekł”, natomiast Burmistrz również nie uczestniczy już w obradach.    

 

Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że poważną blokadą w realizacji przedmiotowego zadania jest obecna 

sytuacja na rynku. Zastępca Burmistrza poinformowała, że wykonano studnię wraz z operatem 

wodnoprawny dot. jej wydajności. Zastępca Burmistrza dodała, że po przeprowadzonych badaniach wody 

okazało się, że ta woda posiada dużą zawartość żelaza i manganu. W związku z powyższym, zachodzi 

konieczność jej oczyszczenia aby mogła zostać wykorzystana w systemie nawadniania (system dysz). W tym 

celu należy zamontować dodatkowe urządzenia w celu jej oczyszczenia z nadmiaru manganu i żelaza. 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że Dyrektor ZCAS rozpoznał możliwości nawadniania boiska z sieci 

wodociągowej, ale jest to rozwiązanie, które obecnie jest nie do zastosowania, ponieważ do podlewania 

trawy nie powinna być wykorzystywana woda całkowicie uzdatniona. Ponadto w przyszłości można się 

spodziewać podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie zakazania możliwości podlewania trawy wodą uzdatnioną 

przeznczoną do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym, Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że 

wykonanie tej studni okazało się inwestycją jak najbardziej zasadną. Zastępca Burmistrza dodała, że skład 

wody, którego na etapie wstępnych badań geologicznych nie można było przewidzieć jest taki, że wystąpiła 

konieczność zastosowania dodatkowych urządzeń. Zastępca Burmistrza poinformowała, że wstępnie przy 

planie wybudowania tej studni była mowa o nawadnianiu 2 boisk, ponieważ boisko trawiaste nie spełnia 

wymogów intensywności użytkowania tzn. znacznie więcej osób jest chętnych do korzystania z tego boiska 

niż obiekt jest w stanie pomieścić/utrzymać. W związku z tym, ostatecznie w ramach Funduszy Norweskich 

zostanie wykonane boisko ze sztuczną nawierzchnią. Tym samym do nawodnienia pozostanie tylko boisko 
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trawiaste i dlatego wystąpi konieczność przystosowania tego oprzyrządowania studni do podlewania tylko 

jednego boiska, co wpłynie na zmniejszenie kosztów. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że wówczas zostanie 

wykonany ten system dostosowany do studni i ten proces musi potrwać.       

 

Przewodniczący poinformował, że o informacjach przekazanych przez Zastępcę Burmistrza w tej sprawie 

wiedział już w styczniu. Przewodniczący zaznaczył, że podniósł ten temat w imieniu klubów sportowych. 

Przewodniczący zadał pytanie, czy termin zainstalowania systemu nawadniania jest realnie możliwy do 

określenia? 

 

Zastępca Burmistrza stwierdziła, że jej zdaniem wcześniej zostanie uruchomione to sztuczne boisko 

treningowe, które dzięki przeprojektowaniu będzie miało pełne wymiary. Zastępca Burmistrza przedstawiła 

informację o wykorzystaniu/obłożeniu boiska na stadionie przy ul. Wioślarskiej i zasadności wykonania 

boiska ze sztuczną nawierzchnią w celu odciążenia wykorzystania boiska trawistego na stadionie.   

 

Przewodniczący zadał pytanie, kiedy zostaną zamontowane na stadionie przy ul. Wioślarskiej wiaty dla 

zawodników rezerwowych zakupione w listopadzie lub w grudniu 2021 r.? Przewodniczący dodał, że 

powyższe pytanie również zadał w imieniu klubów sportowych.   

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że montaż ww. wiat nastąpi we wrześniu br. m.in. z uwagi na 

konieczność zabetonowania tych wiat, aby ich konstrukcja była stabilna.  

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że w tej sprawie środki z budżetu miasta są wydatkowane cyt. 

„zupełnie bez sensu”. Radny przypomniał, że 4 lata temu radny Janusz Justyna zgłosił wniosek do uchwały 

budżetowej o wyremontowanie boiska treningowego i na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 300 

tys. zł. Radny zaznaczył, że ta inwestycja nie była przygotowana ale ww. wniosek został przegłosowany i 

inwestycja została zapisana w budżecie. Radny stwierdził, że obecnie po 4 latach znajdujemy się w tym 

samym punkcie co wówczas. Radny poinformował, że najpierw boisko treningowe miało być wykonane 

tylko w takiej wersji, aby nie użytkować na stałe boiska głównego. Następnie miało powstać tam boisko w 

lepszym standardzie „porządniejsze”, ale wówczas sprawa zaczęła się komplikować w związku z 

nawadnianiem. W zakresie nawadniania boiska początkowo była koncepcja poboru wody z jeziora. W ocenie 

radnego, ww. koncepcja upadła, ponieważ najprawdopodobniej jej realizacja przewyższała możliwości i nie 

była ekonomiczne uzasadniona. Radny zaznaczył, że od samego początku twierdził, że najlepszym 

rozwiązaniem było utrzymanie dotychczasowego stanu. Radny dodał, że aktualnie koszty utrzymania i 

opłaty za wodę pobieraną z wodociągów do podlewania boiska głównego nie są aż tak ogromne. Zdaniem 

radnego, koszty wybudowania nowej instalacji w systemie poboru wody z jeziora czy ze studni są 

„przerażające”. Radny poinformował, że podnosił problem z systemem nawadniania i odpowiednim 

uzdatnieniem wody tzn. jeżeli woda nie jest odpowiednio uzdatniona to system nawadniania nie funkcjonuje 

m.in. z powodu zapychania dysz. Radny przypomniał, że następnie zmieniono koncepcję budowy boiska z 
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nawierzchnią trawistą na boisko ze sztuczną nawierzchnią ale studnia została wówczas już wykonana. Radny 

dodał, że nie zna kosztów realizacji powyższego zadania, do których dochodzą koszty opracowania 

dokumentacji, pozwoleń itd. Radny ponownie zaznaczył, że obecnie zaczynamy od samego początku, tak jak 

zgłosił radny Janusz Justyna budowę boiska treningowego. Radny stwierdził, że jeżeli Burmistrz mówi jak 

skutecznie działa w zakresie inwestycji, jak oszczędnie i racjonalnie wydatkuje pieniądze, to akurat jest to 

przykład na to, że to nie ma żadnego związku z prawdą i faktami. W ocenie radnego, jest to typowy przykład 

zupełnego braku podejścia gospodarskiego do wydawania środków publicznych. Radny podkreślił, że to 

boisko powinno już dawno być wykonane, nie na takim poziomie jak niektórzy tego sobie życzą i mogło 

funkcjonować jako boisko treningowe.   

 

Zastępca Burmistrza stwierdziła, że cyt. „różnica między nami polega na tym, że my musimy coś zrobić, 

natomiast pan może przyjść i krytykować. No i taka jest różnica. Pana zadanie jest prostsze”. Zastępca 

Burmistrza nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że w tej sprawie nie zostało nic zrobione. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że podczas dyskusji na temat boiska osoby zajmujące się piłką nożną zasugerowały m.in. z 

Akademii Piłkarskiej, aby nie budować niewymiarowego obiektu takiego jak przy al. Mickiewicza, 

ponieważ na dużym boisku może odbywać się równolegle kilka treningów. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, 

że w związku z powyższym projektowanie boiska dot. obiektu pełnowymiarowego. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że została skablowana znajdująca się tam linia napowietrzna i zrealizowanie tego zadania 

wymagało uzyskania zgód i pozwoleń. Zastępca Burmistrza dodała, że w międzyczasie złożono aplikacje do 

Ministerstwa Sportu na budowę tego obiektu jako boiska trawistego, jednak nie udało się pozyskać 

dofinansowania z tego źródła. Proces związany z rozpatrzeniem ww. aplikacji również wymagał czasu. 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że ostatecznie wpisano tą inwestycję do Funduszy Norweskich w celu 

możliwości uzyskania dofinansowania. Zastępca Burmistrza przypomniała całą sprawę związaną z długim 

oczekiwaniem na uruchomienie środków z Funduszy Norweskich. Zastępca Burmistrza poinformowała, że 

studnia została wybudowana i dodała, że jest rozwiązaniem przyszłościowym. Zastępca Burmistrza 

zaznaczyła, że posiada odmienne zdanie od stanowiska radnego w sprawie wybudowania boiska, ponieważ 

nie należy wybudować boiska, na które wszyscy będą narzekać tak jak na obiekt przy al. Mickiewicza.  

 

Następnie Przewodniczący udzielił głos mieszkańcowi Złotowa. p. K.K.  

 

P. K. K. zgodził się ze stwierdzeniem części radnych, że Burmistrz „uciekł” z sesji i dodał, że cyt. 

„Burmistrz to raczej jest przestępca, bo wyciął półtorej setki drzew. Nikt tego nawet nie zauważył”. P. K. K. 

przytoczył następujący zapis cyt. „Wielkopolskie Zdroje w Złotowie to utopia, wszędobylska betonoza, 

smog, parkingi pod oknami mieszkań, pobieranie nielegalnie opłat za parkowanie pojazdów itd. Doszło teraz 

do masowej wycinki drzew na ul. Partyzantów, na działce „Wód Polskich” rzeki Głomia. Strona 

Wielkopolskie Zdroje, strona Urzędu Miasta słowa p. Pulita: „Pierwsza najważniejsza ponad 100 ha strefa 

obejmuje głównie Park Zwierzyniec, ponieważ to musi być strefa, w której jest dominująca rola zieleni. Tak 

będzie właśnie w ujęciu Parku Zwierzyniec a tym związanego z nim zamku Działyńskich ”.  
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Następnie p. K. K. przytoczył zapisy art. 74 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. dot. ochrony 

środowiska jako obowiązku władz publicznych: 

„1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i 

przyszłym pokoleniom. 

2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. 

3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. 

4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.” 

P. K. K. nawiązując do art. 74 ust. 3 poinformował, że jak się zgłosił do Burmistrza, to został cyt. 

„wyrzucony za drzwi”.   

 

Następnie P. K. K. przytoczył przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. P. K. K. 

poinformował, że zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może 

nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela tej 

nieruchomości (art. 83 ust. 1 cyt. ustawy). P. K. K. przypomniał, że właścicielem działek, o których jest 

mowa jest miasto Złotów i również „Wody Polskie”. P. K. K. zaznaczył, że właścicielem nie jest Burmistrz, 

tylko obywatele. Natomiast Burmistrz tylko zarządza w naszym imieniu. P. K. K. przytoczył art. 83a cyt. 

ustawy dot. wydania zezwolenia na usunięcia drzew lub krzewów: „Zezwolenie na usunięcie drzewa lub 

krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy 

zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru 

zabytków - wojewódzki konserwator zabytków”.  

 

P. K. K. zwrócił się z prośbą do Burmistrza o wydanie kopii tego pozwolenia na wycinkę drzew. P. K. K. 

zadał następujące pytania: 

1) Na jakiej podstawie prawnej Burmistrz zlecił obcięcie zdrowych gałęzi drzew? 

2)  Na jakiej podstawie prawnej Burmistrz zlecił wycinkę drzew na działce należącej do miasta, czyli 

do nas obywateli miasta Złotowa?  

3) Kto pozwolił Burmistrzowi na obcinanie gałęzi drzew na działce, której właścicielem/zarządcą są 

„Wody Polskie”?  

4) Dlaczego wycięto 5 drzew na ul. Grudzińskich? P. K. K. dodał, że wymienione drzewa były zdrowe, 

co jest widoczne na załączonych zdjęciach. P. K. K. zwrócił się z prośbą o kopie tych pism. P. K. K. 

poinformował, że ww. drzewa miały po 15 cm. P. K. K. przekazał ww. zdjęcia Przewodniczącemu.    

 

P. K. K. przedstawił wydruk z geoportalu obrazujący wycinkę prawie 150 drzew, z których zostały tylko 3 

sztuki. P. K. K. poinformował, że na zdjęciach zostało ujętych 64 drzew, które miały po dwadzieścia kilka 

cm. P. K. K. zwrócił się z prośbą o przedstawienie kopii pism i decyzji na niszczenie, wycinkę drzew podjętą 

przez konserwatora przyrody, środowiska ekologicznego i „Wody Polskie”. P. K. K. poinformował, że 

zostało wyciętych kilkadziesiąt drzew ok. 100, większość została udokumentowana (zdjęcia i filmy). P. K. K. 



Protokół Nr XLIX.2022 z XLIX.2022 sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 sierpnia 2022 r.  
 

39 

  

poinformował o udokumentowaniu wyciętych 146 drzew należących do miasta i zaznaczył, że nie jest to 

własność Burmistrza. P. K. K. dodał, że zdjęcia nie obejmują dokumentacji wycięcia ponad 50 drzew na 

działce „Wód Polskich”. P. K. K. poinformował, że „Wody Polskie” wraz z nim podjęły działania w celu 

wyjaśnienia tej sprawy, którą zajmie się Prokuratura Okręgowa. Radny wspomniał o ostatnich „aferach” z 

pomyłkową podobno wycinką przy ul. 8 Marca za zgodą podobno Burmistrza oraz sprawą wycinki 

„niszczenia” drzew przez spółdzielnię, która podobno została umorzona. P. K. K. stwierdził, że 

„Wielkopolskie Zdroje” z wycinką i niszczeniem drzew nie mają prawa funkcjonować w betonozie, smogu i 

bez zieleni drzew.  

 

P. K. K. stwierdził, że Burmistrz i radni „podjęli” informację o możliwości popełnienia przestępstwa 

wycinki drzew na 2 działkach bez pozwoleń prawnych. P. K. K. przytoczył przepisy Kodeksu postępowania 

karnego o obowiązku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa:  

„art. 304 § 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny 

obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.  

§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o 

popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora 

lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania 

przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia 

śladów i dowodów przestępstwa”. P. K. K. zwrócił się do Burmistrza cyt. „Burmistrzu Miasta Złotowa, złóż 

rezygnację z zajmowanego stanowiska dla naszego dobra pięknego miasta i nas, mieszkańców Złotowa.”  

 

Następnie P. K. K. odniósł się do wypowiedzi Kierownika MZL w Złotowie i dodał, ż cyt. „p. Bobek też 

uciekł bo też powiedziałem o co chodzi”.  P. K. K. stwierdził, że p. Jarosław Bobek jako Kierownik MZGL 

nie ma prawa w żadnym wypadku zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi, co może poświadczyć radny 

Stanisław Wojtuń, ponieważ nie należą one do miasta, są prywatnymi podmiotami. P. K. K. dodał, że jest to 

przestępstwo. P. K. K. stwierdził, że Kierownik MZGL odpowiadając na pytania radnej Marioli Wegner cyt. 

„tłumaczył jakieś banialuki wyciągając na pani pytania” np. na temat wodomierzy. P. K. K. dodał, że 

Kierownik MZGL nie ma pojęcia co oznacza literka „H” (montaż licznika w poziomie), „L” (montaż 

licznika w pionie) i „C” (najlepszy licznik). P. K. K. poinformował, że jeżeli licznik główny w mieszkaniu 

będzie się zgrywał to wszystko będzie w porządku. P. K. K. oznajmił, że Kierownik MZGL w 2011 r. 

otrzymał wyrok i poddał się karze za nieprawne zarządzanie lokalami. P. K. K. zwrócił się do radnego 

Stanisława Wełniaka ówczesnego Burmistrza, że poinformował go o powyższej sprawie w prywatnej 

rozmowie. P. K. K. dodał, że wiedzę na ten temat posiada obecny Burmistrz i Zastępca Burmistrza, ponieważ 

złożył pisma w tej sprawie na początku pełnienia przez nich obecnych funkcji cyt. „to mnie wyśmiali” z 

radcą prawnym Urzędu. P. K. K. poinformował, że postanowił wraz ze swoim radcą prawnym złożyć w 

poniedziałek do prokuratury na Zastępcę Burmistrza i Burmistrza i na Kierownika MZGL cyt. „za 

organizowanie i prowadzenie przestępczej działalności kradzieży ludzi”, ponieważ jeżeli Kierownik MZGL 

pobiera pieniądze za zarządzanie to pobiera je nielegalnie, ponieważ wspólnoty mieszkaniowe we własnym 
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zakresie wybierają zarząd, który kieruje sprawami wspólnot m.in. opracowuje uchwały. P. K. K. podniósł 

sprawę jego wspólnoty mieszkaniowej cyt. „tu mnie ścigano, wszyscy łącznie z Burmistrzami dwoma i co 

było, wygrałem, bo zgłosiłem Bobka i momentalnie zdanie zmienił Kołodziejczyk. Zgadza się p. Wełniak? 

Pana też zgłosiłem ale pan się wymigał z tego”.  

 

Radny Stanisław Wełniak oznajmił, że p. K. K. przegrał sprawę.   

 

P. K. K. zaznaczył, że wygrał ww. sprawę, ponieważ jego wspólnota mieszkaniowa nadal istnieje a 

Kierownik MZGL posiada wyrok z 2011 r. P. K. K. poinformował, że zgodnie z ustawą p. Jarosław Bobek 

może pełnić funkcję Kierownika MZGL przez 2 kadencje i musi zostać wybrany w ramach konkursu. P. K. 

K. dodał, że Kierownik MZGL rządzi już 4 kadencję.  

 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że Kierownik MZGL jest zarządcą mienia komunalnego.   

 

P. K. K. zadał pytanie, dlaczego Kierownik MZGL zarządza wspólnotami mieszkaniowymi i przytoczył 

przykład budynku przy ul. Moniuszki 14, o którym w swojej wcześniejszej wypowiedzi wspomniała radna 

Mariola Wegner. P. K. K. zaznaczył, że jeżeli jedna osoba wykupi lokal mieszkalny w budynku to z mocy 

prawa powstaje wspólnota mieszkaniowa. P. K. K. poinformował, że przechodził szkolenia, ostatnie 2 lata 

temu, w tym zakresie, podobnie jak radny Stanisław Wojtuń.  

 

P. K. K. zwrócił się do radnych, że cyt. „popełniono przestępstwo” i cyt. „Państwo mają obowiązek zgłosić 

teraz to do prokuratury”. P. K. K. dodał, że do PGW „Wody Polskie” zwróci się w tej sprawie we własnym 

zakresie, o czym wie radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz. P. K. K. stwierdził, że radni mają przygotować pismo 

i do niego skierować.     
 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zapytał w jakim charakterze p. K. K. przemawiał tj. w imieniu własnym 

czy reprezentował jakiś podmiot?  

 

P. K. K. poinformował, że przemawiał jako mieszkaniec Złotowa. P. K. K. ponownie nawiązał do kwestii 

walki o swoją wspólnotę mieszkaniową z poprzednimi władzami miasta tj. ówczesnym Burmistrzem i 

Zastępcą Burmistrza i wygranej w tej sprawie. P. K. K. zaznaczył, że wspólnota obecnie nadal funkcjonuje i 

działa. P. K. K. dodał, że ma prawo i obowiązek podnoszenia ww. spraw m.in. wycinki drzew, betonozy i 

smogu w mieście.  

 

Następnie p. K. K. poruszył kwestię opłat parkingowych, które w ocenie p. K. K. Burmistrz pobiera 

nielegalnie. P. K. K. poinformował, że „strefa parkowania” powinna być wyznaczona liniami a w strefie 

parkowania przy ul. Wojska Polskiego płaci się za miejsce wyznaczone do parkowania Miejsce wyznaczone 

do parkowania musi oznakowane znakami poziomymi i pionowymi. P. K. K. zaznaczył, że nie ma tam nawet 
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jednego znaku i pojazdy nie powinny tam parkować i tym samym opłaty nie powinny być pobierane. 

Zdaniem p. K. K., pobieranie opłat za parkowanie w strefie parkowania przy ul. Wojska Polskiego i w 

innych wyznaczonym podobnie miejscach jest „przestępstwem”. P. K. K. poinformował, że wykonano 

parking na 16 samochodów w odległości 5 m od okien budynków np. przy ul. Dwór Złotowski, ponieważ cyt. 

„Burmistrz w sobotę z jakimś tam kolegą”. P. K. K. podał przykład parkowania pojazdów 0,5 m od okien 

przy ul. Kościelnej. W strefach zamieszkania samochody należy parkować w miejscach do tego 

wyznaczonych. W strefie parkowania obowiązuje znak „wjazdu” i „wyjazdu” i obowiązuje ruch 

prawostronny. Natomiast w tym przypadku postawiono znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu”. W ocenie 

radnego, powyższe jest przykładem „bałaganu”.     

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz złożył p. K. K. gratulacje, ponieważ jest drugą osobą w historii, przed 

którą „uciekł” Burmistrz, pierwszą osobą był p. Buczek.   

 

Punkt 17. Zamknięcie sesji 

Przewodniczący poinformował, że w dniu jutrzejszym, tj. 1 września br. o godzinie 16 na cmentarzu 

wojennym nastąpi złożenie kwiatów w hołdzie poległym z okazji 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Przewodniczący zaprosił radnych do wspólnych obchodów. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 18.10 zakończył obrady XLIX sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie.   

 

Oprac. 
 

Piotr Jeske  

 

 

Sekretarz obrad  
 

        Maciej Zając    
   

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Jakub Pieniążkowski 

 

 






























































