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Protokół Nr LI.2022 

z LI sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 28 września 2022 r. 

 

W dniu 28 września 2022 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

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

nr 17.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 20 września 2022 r. Sesja odbyła się w trybie 

stacjonarnym.  

 

Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie, radny Jakub Pieniążkowski (dalej 

„Przewodniczący”).  

 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

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

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

 

Punkt 2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 

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

Radny Krzysztof Żelichowski uczestniczył w sesji od godz. 15.05 a radny Maciej Zając od godz. 15.20, 

kworum wówczas wyniosło 14 radnych. O godz. 18.30 obrady opuścił radny Janusz Justyna, kworum 

wyniosło 13 radnych. Nieobecny na sesji był radny Łukasz Piosik.  

 

Punkt 3. Przyjęcie protokołów z nadzwyczajnej XLVIII sesji oraz z XLIX sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie 

Radni otrzymali protokoły z nadzwyczajnej XLVIII oraz z XLIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w 

materiałach dot. LI sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. protokołów. Protokoły z nadzwyczajnej XLVIII i XLIX sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie zostały przyjęte przez Radę. 

 

Punkt 4. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący na Sekretarza obrad zaproponował radną Aldonę Chamarczuk. Radna wyraziła zgodę na 

objęcie funkcji Sekretarza obrad LI sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

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

zarządzeniem nr 17.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 20 września 2022 r.  
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Porządek obrad LI sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z nadzwyczajnej XLVIII sesji oraz z XLIX 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. Sprawy rożne i zapytania uczestników sesji. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta 

Złotowa do 2030 roku. 

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

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

lata 2022-2026. 

11. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za I 

półrocze 2022 r.  

12. Informacja dyrektorów szkół podstawowych w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku 

szkolnym 2021/2022 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2022/2023. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

14. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa 

Radni otrzymali „Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 20 sierpnia 2022 r. 

do dnia 19 września 2022 r.” w materiałach LI 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 z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w 

okresie od dnia 20 sierpnia 2022 r. do dnia 19 września 2022 r.” została przyjęta przez Radę.   

 

Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Janusz Justyna przedstawił pismo mieszkańca Złotowa w sprawie uatrakcyjnienia miasta poprzez 

wykonanie foto-ramki tzn. instalacji z napisem Złotów. Konstrukcja ta zlokalizowana w atrakcyjnym 

miejscu umożliwiałaby turystom wykonywanie zdjęcia upamiętniającego pobyt w naszym mieście.   

Radny zgłosił ww. pismo jako swoją interpelację.  

  

Radni nie zgłosili innych interpelacji i zapytań.  
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Punkt 7. Sprawy rożne i zapytania uczestników sesji  

Przewodniczący poinformował, że o godz. 15.05 na salę sesyjną przybył radny Krzysztof Żelichowski, 

tym samym kworum wyniosło 13 radnych.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz przedstawił 2 sprawy. Radny odczytał oświadczenie:  

„W związku z tym, że pod koniec sierpnia (dokładnej daty nie pamiętam) wyrzucałem śmieci do pojemnika 

na terenie ogródków działkowych ROD „Wielatowo”, śmieci, które pochodziły z działki mojego 83 letniego 

ojca – wieloletniego działkowca ROD „Wielatowo”. Śmieci te nie były przez mnie posegregowane, za co 

zostałem ukarany mandatem, który przyjąłem i uregulowałem. Sprawa przyjęła dla mnie niekorzystny obrót 

w momencie wyjazdu mojego na urlop, co pozbawiło mnie natychmiastowej obrony i wyjaśnienia. Pojawiły 

się fotografie, plakaty i informacje na facebook i portalu 77-400.pl sugerujące, że podrzucam śmieci, co jest 

absolutną nieprawdą i celowym „hejtem” wystosowanym w moją osobę. Nie znam nigdzie zasad jak również 

brak zapisów w regulaminie ROD „Wielatowo”, że to tylko właściciel działki może umieszczać śmieci w 

pojemniku, dlatego uważam, że miałem i mam prawo wyrzucać śmieci, które pochodziły z działki mojego 

ojca a osobiście sam nie był w stanie tam je wyrzucić. Jedynym moim błędem, za który przepraszam, było to, 

że nie posegregowałem worków ze śmieciami i wyrzuciłem do pojemników na odpady mieszane. Miałem 

świadomość, że teren ten jest monitorowany, co wskazują tabliczki na bramie o terenie monitorowanym a 

oskarżanie mnie o podrzucanie innych śmieci niż działkowe w tej sytuacji jest totalnym absurdem. Na 

zakończenie mojego oświadczenia jeszcze raz przepraszam działkowców i osoby, które poczuły się urażone 

tym, że nie przejrzałem i nie posegregowałem śmieci.” 

Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Radny stwierdził, że jest zniesmaczony manipulacjami związanymi z ww. wydarzeniem, które w ocenie 

radnego, były cyt. „pełne kłamstwa i obłudy”. Radny dodał, że przynajmniej większość posiada wiedzę w 

tym zakresie, kto za tym stoi i kto był cyt. „zleceniodawcą tych hejtów”. Radny zaznaczył, że obecnie 

rozważa podjęcie kroków prawnych w tej sprawie. Radny poinformował, że posiada wiedzę o tym, kto 

rozwieszał plakaty i kto stoi za tą sprawą i za „hejtami”. Radny określił osoby odpowiedzialne za powyższe 

działanie tzn. „tych dwóch panów jako cepy” i dodał, że chciałby ich poinformować, że go nie wystraszą i 

nie wpłyną na zmianę przez radnego kierunku działań w Radzie. Radny nadmienił, że jeżeli wystąpią jakieś 

„nieścisłości” to będzie je ujawniał. Radny poinformował, że chciałby przekazać ww. osobom, że w dniu 26 

września br. był na działce swojego ojca i zebrał koszyk jabłek. Radny dodał, że może udostępnić ww. 

osobom zdjęcia tej sytuacji i mogą oni podać informację, że radny był na cyt. „pachcie” tzn. że mogą oni go 

określić jako cyt. „złodzieja jabłek z ogródków”. Radny w odniesieniu do ww. wydarzenia stwierdził, że 

rozpoczęła się już kampania wyborcza i w związku z tym niewygodni radni będą teraz „hejtowani” na 

każdym profilu jak również cyt. „w brukowców 77-400”. Radny odniósł się do informacji zamieszczonej na 

ww. portalu internetowym, że został on cyt. „złapany na foto pułapce”. Radny wyjaśnił, że „foto pułapka” 

jest urządzeniem montowanym do rejestrowania zdarzeń jak np. kradzieże drzewa w lasach nadleśnictw albo 

w miejscach nielegalnego składowania odpadów (tzw. „dzikie wysypiska”). Radny poinformował, że foto 
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pułapek nie instaluje się na terenie monitorowanym. Radny dodał, że powyższego rozróżnienia nie rozumie 

cyt. „tylko mało inteligentny człowiek, tutaj akurat są te dwa cepy, które po prostu nie rozumieją zwykłych 

słów”.      

 

Następnie radny Krzysztof Koronkiewicz podniósł temat wykonania inwestycji zapisanych w budżecie na 

2022 r. tzn. punktu 11 porządku obrad niniejszej sesji. Radny stwierdził, że podnosi tą sprawę obecnie, 

ponieważ obawia się, że w punkcie tym tj. „Informacji Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Miasto Złotów za I półrocze 2022 r.” na sali sesyjnej nie będzie już nikogo z pracowników 

Urzędu Miejskiego do udzielenia odpowiedzi na pytania radnego. Radny skierował zapytanie do Zastępcy 

Burmistrza, kiedy Urząd przystąpi do realizacji inwestycji zawartych w uchwalonym budżecie na rok 2022, 

ponieważ jest już praktycznie koniec września? Radny poinformował, że reprezentuje okręg, w którym miały 

zostać wykonane następujące inwestycje w tym roku: budowa chodnika, powiększenie placu zabaw oraz 

zadanie przeniesione z poprzedniego roku, którego realizacja miała się zakończyć do końca czerwca br. 

Radny zaznaczył, że realizacja żadnej z ww. inwestycji nie została nawet rozpoczęta. Radny poinformował, 

że z danych zawartych w „Informacji Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Miasto Złotów za I półrocze 2022 r.” wynika, iż poziom wykonania inwestycji w tegorocznym budżecie jest 

bardzo niski i wynosi 8,22%. W ocenie radnego, poziom ten jest „absurdalnie” niski i radny podkreślił, że do 

końca roku pozostały jeszcze 3 miesiące. Radny zadał pytanie, czy te 92% inwestycji dotychczas 

niezrealizowanych zostanie jeszcze wykonanych w 2022 r., czy zostaną one przeniesione na rok przyszły?  

 

Radny Stanisław Wełniak odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza dot. zdarzenia 

związanego z wyrzuceniem przez niego nieposegregowanych odpadów. W ocenie radnego, wyjaśnienia 

przedstawione przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza są zupełnie odmienne od informacji zawartych na 

plakatach. Zdaniem radnego, treść tych plakatów jest wyraźnym oskarżeniem wraz z opisem, że radny 

Krzysztof Koronkiewicz miał się przyznać na Policji, że odpady te zostały przywiezione z jego miejsca 

zamieszkania do pojemników na odpady na terenie ROD „Wielatowo”. Następnie radny odniósł się do 

sprawy „foto pułapki”.      

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że teren przy ROD „Wielatowo” jest monitorowany o czym 

informują tablice zamieszczone na bramie wjazdowej. Radny zaznaczył, że nie jest to „foto pułapka”. W 

ocenie radnego, informacja zamieszczona na temat „foto pułapki” w treści plakatów jest dodana, jest „grą 

słów”.  

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że w przypadku „foto pułapki” zainstalowanej przez ZGK, Związek 

nie byłoby uprawniony do udostępnienie tych nagrań publicznie, pomimo, że radny jest osobą publiczną. 

Radny zaznaczył, że sytuacja ta została wyjaśniona.  
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Radny Krzysztof Koronkiewicz nadmienił, że z reguły odpady się „podrzuca” rano lub wieczorem a nie w 

porze południowej. Radny poinformował, że wyrzucił do pojemników z odpadami mieszanymi 2 worki z 

odpadami w południe, co zostało zarejestrowane na monitoringu. Radny dodał, że cyt. „te cepy dwa, które to 

propagują, to po prostu sobie wymyślają”.  

 

W ocenie radnego Stanisława Wełniaka powyższa sprawa została wyjaśniona i zamknięta. Radny dodał, że 

nigdy nie podejrzewałby radnego Krzysztofa Koronkiewicza o brak wiedzy na temat sposobu 

zagospodarowania odpadów. Radny zwrócił się do Przewodniczącego o przesłanie aktualnej obowiązującej 

wersji uchwały w sprawie diet radnych.  

 

Przewodniczący poinformował, że taka wersja przedmiotowej uchwały zostanie radnym przekazana i w 

przypadku nieścisłości uchwałę tą będzie można zawsze poprawić.    

 

Zastępca Burmistrza odniosła się do zapytania radnego Krzysztofa Koronkiewicza dot. stopnia realizacji 

zadań inwestycyjnych zapisanych w tegorocznym budżecie. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, ze sytuacja 

budżetu na rok 2022 jest bardzo trudna i przypomniała, że jego realizacja rozpoczęła się w II kwartale br., 

ponieważ uchwała budżetowa została uchwalona w dniu 23 marca 2022 r. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że dotychczas Urząd ogłosił i przeprowadził łącznie 97 postępowań przetargowych, w tym 

48 na realizację zadań inwestycyjnych. Zastępca Burmistrza dodała, że wiele z ww. postępowań zostało 

powtórzonych jak np. 6 razy ogłaszano przetarg na ul. Powstańców, 4 na remont pomieszczeń przy wieży 

wodociągowej, 2 na przedszkole, 3 na amfiteatr. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że pierwszeństwo w 

realizacji mają inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych z uwagi na terminy zapisane w 

umowach np. w przypadku programu „Polski Ład” termin wynosi 9 miesięcy od wyłonienia wykonawcy, 

natomiast w „Funduszach Norweskich” nieprzekraczalnym terminem jest koniec I kwartału 2024 r. a w 

zakresie „Pomocy Technicznej” I kwartał 2023 r. Zastępca Burmistrza dodała, że właśnie w związku z 

powyższym, przetargi na zadania w ramach ww. programów były ogłaszane na początku. Zastępca 

Burmistrza nadmieniła, że z informacji przekazanych przez pracownika Urzędu Miejskiego zajmującego się 

przetargami wynika, iż w poprzednich latach 100 postępowań przetargowych było ogłaszanych w ciągu 2,5 

roku. Zastępca Burmistrza oznajmiła, że realizacja części zadań w związku z przesunięciem postępowań 

przetargowych w czasie zostanie przełożona na przyszły rok. Zastępca Burmistrza poinformowała o 

opóźnieniach w zakresie pracy projektantów, którzy są tak „obłożeni”, że wielu z nich nie wywiązuje się z 

zapisów umów i termin realizacji tych zadań jest przedłużany. Obecnie w realizacji jest 42 zadań 

projektowych, 3 z zeszłego roku, 20 zadań jest dwuletnich. Zastępca Burmistrza nie zgodziła się z 

interpretacją, że cyt. „nic się nie robi”. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że w związku z takim natłokiem 

zadań i warunkami ich realizacji istnieje możliwość przesunięcia terminu realizacji niektórych zadań na 

przyszły rok. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że obecnie są podejmowane wszelkie działania w kierunku 

zrealizowania maksymalnej liczby zadań w tym roku, ponieważ przesunięcie ich do realizacji na przyszły 
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rok nie jest korzystne dla pracy Urzędu z uwagi na to, że w budżecie roku 2023 również zostanie zapisanych 

wiele zadań do wykonania.    

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że jedno z zadań w jego rejonie tzn. uliczka przy zakręcie 

przy ul. Chojnickiej, przesunięte do realizacji z poprzedniego roku miało zostać wykonane do końca czerwca 

br. Radny dodał, że na początku roku Burmistrz miał stwierdzić, że zadanie to zostanie zrealizowane do 

końca czerwca br. Radny zaznaczył, że do dzisiaj zadanie to nie zostało nawet rozpoczęte m.in. nie 

przeprowadzono żadnego przetargu w zakresie jego realizacji. Radny wyraził obawę, że przyjdzie taki 

moment, w którym w jednym roku skumuluje się do realizacji ok. 100 zadań. W ocenie radnego, nie można 

doprowadzić do takiej sytuacji. Zdaniem radnego, takie zadania jak np. powiększenie placu zabaw o 2 

atrakcje, czy wykonanie chodnika nie są trudnymi zadaniami do wykonania. Radny zadał pytanie, czy 

powyższe zadania są aż tak trudne do realizacji? 

 

O godz. 15.20 na salę sesyjną przybył radny Maciej Zając. Tym samym kworum wyniosło 14 radnych.  

 

Radny Stanisław Wojtuń odniósł się do oświadczenia radnego Krzysztofa Koronkiewicza w sprawie 

odpadów. Radny jako członek Zgromadzenia ZGK, podobnie jak 4 innych radnych Rady Miejskiej, 

poinformował, że karą za nieprawidłową segregację odpadów jest dwukrotna wysokość opłaty. Radny dodał, 

że radny Krzysztof Koronkiewicz otrzymał mandat, więc zdaniem radnego, w tej sprawie musiało chodzić o 

coś innego niż nieprawidłowa segregacja odpadów.   

 

Radny Stanisław Wełniak zgodził się z powyższą wypowiedzią, że zgodnie z regulaminem ZGK karą za 

niesegregowanie odpadów jest dwu lub trzykrotność opłaty. Radny zaznaczył, że w powyższym zakresie 

uprawnienia do nakładania kar posiada ZGK. Natomiast w przypadku radnego Krzysztofa Koronkiewicza 

chodziło o doniesienie z ogródków działkowych, ponieważ nikt inny niż ROD „Wielatowo” nie ma 

uprawnień do korzystania z zapisów monitoringu tego terenu. W ocenie radnego, postępowanie radnego 

Krzysztofa Koronkiewicza zostało potraktowane jako zaśmiecanie, za które należy się mandat.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że nie otrzymał mandatu z ZGK, tylko mandat otrzymał za 

zaśmiecanie od Policji, za nieposegregowanie odpadów. Radny dodał, że Prezes ROD „Wielatowo” 

potwierdził, że ojciec radnego posiada działkę na terenie ww. ogródków działkowych od ponad 20 lat. Radny 

stwierdził, że absurdem jest posądzanie go o podrzucanie odpadów w porze dziennej tj. w południe. Radny 

zaznaczył, że w przyszłości pomoże ojcu z wyrzuceniem odpadów z terenu jego działki jednak tym razem 

przejrzy je i dokona ich segregacji. Radny dodał, że nie ma zapisów w regulaminie ww. ogródków 

działkowych, że tylko właściciele działek mogą wrzucać odpady do pojemników przy ROD „Wielatowo”. 

Radny zaznaczył, że nawet, jeżeli Prezes ROD „Wielatowo” wydałby taki nakaz, to i tak radny będzie 

pomagał ojcu, czego nikt mu nie może zabronić. Radny zwrócił uwagę na kwestię segregowania odpadów 

przez działkowców, zwłaszcza przez starsze osoby. 
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Przewodniczący udzielił głosu Staroście Złotowskiemu, p. Ryszardowi Goławskiemu.    

 

Starosta Złotowski odniósł się do wcześniejszych uzgodnień dot. realizacji przez powiat złotowski 

inwestycji w Złotowie tzn. remontu ul. Brzozowej i ul. Kolejowej. Starosta Złotowski poinformował, że 

zadanie przy ul. Brzozowej zostanie zrealizowane ze środków zewnętrznych i obecnie inwestycja ta jest na 

etapie postępowania przetargowego, termin realizacji tego zadania to koniec listopada 2022 r. Natomiast 

remont ul. Kolejowej był uzależniony od znalezienia środków na realizację tego zadania. Starosta Złotowski 

przypomniał, że zabiegał o wspólną realizację ww. inwestycji przez powiat złotowski i miasto Złotów w 

podziale kosztów po połowie. Starosta Złotowski poinformował o opracowaniu nowego kosztorysu ww. 

zadania na kwotę 680 tys. zł. Zakres inwestycji obejmuje: remont drogi, z krawężnikiem wzmacniającym po 

prawej stronie, aby z placu kolejowego już nie „łamać” tej drogi. Starosta Złotowski dodał, że sprawa 

odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji sanitarnej (2 punktów) została już omówiona z Prezesem 

Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie i zadanie to ma zostać zrealizowane jeszcze przed remontem tej 

drogi. Starosta Złotowski ponowił wniosek do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Złotowa o wspólną 

realizację remontu ul. Kolejowej i podział kosztów tej inwestycji. Starosta Złotowski ponownie 

poinformował, że źródło finansowania remontu ul. Brzozowej jest już zapewnione ze środków powiatu 

złotowskiego i dofinansowania z programu „popegeerowskiego”. Starosta Złotowski dodał, że kosztorys 

zadania przy ul. Kolejowej został zaktualizowany przedwczoraj. Starosta Złotowski zaznaczył, że inwestycja 

przy ul. Kolejowej zostanie zrealizowana do końca 2022 r. Starosta Złotowski poinformował, że niektóre 

duże inwestycje realizowane przez powiat zostały przesunięte na rok 2023 m.in. drogowe, oświatowe, 

zdrowotne. Starosta Złotowski podziękował radnemu Grzegorzowi Kolerze, dyrektorowi CKZiU w Złotowie 

oraz radnej Aldonie Chamarczuk dyrektorowi POPP w Złotowie, za pomoc w realizacji powiatowych 

inwestycji oświatowych. Starosta Złotowski poinformował, że w szkołę przy ul. 8 Marca w Złotowie 

zostanie zainwestowanych 14 mln zł w 2 etapach. Pierwszy etap obejmuje kwotę 8 mln zł na przebudowę i 

modernizacje budynku głównego. Drugi etap to budynek wielofunkcyjny. Starosta Złotowski dodał, że na 

remont budynku POPP w Złotowie zostanie przeznaczona kwota ponad 6 mln zł.   

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. wypowiedzi Starosty Złotowskiego.  

 

Radny Roman Głyżewski odniósł się do inwestycji na rok 2023 i wykonania ścieżki pieszo-rowerowej 

Złotów - Blękwit. Radny dodał, że radni zdają sobie sprawę z wagi realizacji tej inwestycji, która zostanie 

sfinansowana ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem WZDW. Radny 

poinformował, że obecnie opracowywane są dokumentacje, jedna przez Gminę Złotów ze środków WZDW i 

druga przez miasto Złotów obejmująca odcinek przez amfiteatr do granic miasta. Radny poinformował, że 

przygotowanie dokumentacji przez miasto trwało przez 2,5 roku. Radny dodał, że z informacji przekazanych 

przez pracownika merytorycznego Urzędu wynika, iż wykonanie ww. dokumentacji znajduje się na etapie 

końcowym. Radny nadmienił, że po opracowaniu ww. dokumentacji będzie można wnioskować do 
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samorządu Województwa Wielkopolskiego o ujęcie tej inwestycji do wykonania w 2023 r. Radny zwrócił się 

z prośbą do kierownictwa Urzędu o podjęcie działań w tym temacie. Radny dodał, że jako członek Komisji 

Rewizyjnej ma dostęp do dokumentów w zakresie inwestycji i z informacji przez niego uzyskanych wie, że 

WZDW stoi na stanowisku, że w przypadku opracowania dokumentacji tej inwestycji będzie można 

wnioskować o jej realizację.  

 

Następnie radny Roman Głyżewski podniósł temat uzupełnienia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 

2022 o kontrolę ZCAS w Złotowie. Radny poinformował, że zostało sporządzone pismo przewodnie w ww. 

sprawie do Dyrektora ZCAS, które również otrzymali drogą elektroniczną wszyscy radni. Radny dodał, że 

kontrola będzie obejmowała łącznie 11 punktów, 2 punkty dopisano dodatkowo do pierwotnego zakresu 

kontroli. Radny zaznaczył, że harmonogram prac zakłada opracowanie protokołu końcowego do końca 

listopada br.  

 

Przewodniczący udzielił głosu mieszkańcowi Złotowa p. A. M.  

 

P. A. M. poinformował, że jest jednym z uczestników „nocnych kąpieli” na pływalni „Laguna”. P. A. M. 

dodał, że przeczytał kilka artykułów na ten temat i chciałby odnieść się do tych informacji i zarzutów w nich 

zawartych. P. A. M. dodał, że podobnie jak radny Krzysztof Koronkiewicz w ww. sprawie odpadów on oraz 

inne osoby z „grupy waterpolo” czują się pomówione, ponieważ również w tej sprawie pojawiły się 

nieprawdziwe informacje. P. A. M. podkreślił, że osoby z ww. grupy korzystały z pływalni ale nie za darmo. 

P. A. M. poinformował, że opłacał swój pobyt na pływalni. P. A. M. odniósł się do udziału w zajęciach 

waterpolo osób małoletnich i braku nad nimi opieki. P. A. M. potwierdził udział w tych zajęciach swojego 

14-letniego syna ale zaznaczył, że zawsze znajdował się on pod jego opieką. P. A. M. podkreślił, że tym 

samym nieprawdziwe są informacje na temat braku opieki nad małoletnimi. P. A. M. odniósł się do 

kolejnego zarzutu dot. skoków małoletnich do wody. P. A. M. przyznał, że raz wystąpiła taka sytuacja i dot. 

jego syna, który w wieku lat 7 był mistrzem Polski w pływaniu amatorów oraz posiada uprawnienia 

młodszego ratownika i tym samym nie jest to osoba, która nie jest obyta z bezpieczeństwem nad wodą. P. A. 

M. dodał, że miała również miejsce sytuacja z wyścigiem dwóch małoletnich. P. A. M. stwierdził, że jest 

zniesmaczony artykułami, które pojawiły się na ten temat w lokalnej prasie zawierającymi 

niezweryfikowane informacje. P. A. M. negatywnie odniósł się do określenia zawartego w ww. artykułach 

„nocne kąpiele”. P. A. M. poinformował, że osoby uczestniczące w tych zajęciach wychodziły o godz. 22.15, 

22.20. P. A. M. zaznaczył, że osoby grające w waterpolo wchodziły na basen o godz. 21.15, tak aby zwolniły 

się o tej porze tory, ponieważ w waterpolo można grać na całej powierzchni boiska (niecki basenowej). 

Osoby uczestniczące w tych treningach rozkładały boisko a po ich zakończeniu sprzątały. P. A. M. podkreślił, 

że osoby uczestniczące w tych zajęciach zawsze opłacały wejście na pływalnie, co można sprawdzić na 

monitoringu. P. A. M. poinformował, że zabrał głos w powyższej sprawie, ponieważ informacje m.in. w 

artykułach prasowych na ten temat nie są zgodne z prawdą. P. A. M. wyraził przypuszczenie, że w jego 

ocenie w związku z tą sprawą toczy się już „gierka polityczna” pomiędzy radnymi. P. A. M. zaznaczył, że nie 



Protokół Nr LI.2022 z LI sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2022 r.  
 

9 

  

stoi po żadnej ze stron, ponieważ posiada znajomych z obu stron Rady i nie chciałby brać udziału w „jakiś 

gierkach politycznych”.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi p. A. M. i podkreślił, że w tej sprawie nie ma 

„gierki politycznej”. Radny dodał, że uczestniczył w grze waterpolo kilka lat temu m.in. w turniejach 

organizowanych przez ówczesnego Kierownika pływalni p. Tadeusza Drobczyńskiego, w których udział 

brały drużyny z Więcborka i Koszalina. Radny zaznaczył, że wówczas zajęcia i turnieje waterpolo zawsze 

kończyły się przed godz. 22.00 i uczestnicy tych wydarzeń zorganizowani w drużyny składali się i opłacali 

zajęcie całej niecki basenowej. Radny pozytywnie odniósł się do propagowania tej dyscypliny w mieście i 

dodał, że nie ma nic przeciwko osobom uprawiającym tą dyscyplinę. Zdaniem radnego, rozgrywki w 

waterpolo powinny odbywać się do dzisiaj. Radny zaznaczył, że obowiązuje regulamin korzystania z obiektu 

pływalni uchwalony przez Radę i wszyscy powinni go przestrzegać. Tym samym, jeżeli pływalnia jest 

czynna do 22.00 to nie można korzystać z tego obiektu po tej godzinie. Radny stwierdził, że nie posiada 

wiedzy na temat funkcjonowania „legalnej grupy waterpolo” w mieście i informacji na ten temat np. w 

formie plakatów o takiej działalności takich drużyn. Radny zwrócił uwagę, że w czasie korzystania z 

pływalni „grupy waterpolo” w obiekcie nie byli obecni etatowi ratownicy jak i obsługa kasy. 

 

P. A. M. poinformował, że obsługa kasy była w obiekcie, ponieważ uiszczał należność przy wejściu na 

pływalnię. P. A. M. dodał, że należność uiszcza się przed wejściem na obiekt.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że p. A. M. nie ma racji. Radny poinformował, że w przypadku 

przedłużenia czasu korzystania z pływalni należy tą różnicę dopłacić np. w przypadku przedłużenia 

wykupionego czasu pobytu z 45 min. do 2 godzin. Radny dodał, że osoby z grupy waterpolo po godz. 22.00 

nie mogli uiścić ewentualnej różnicy w czasie korzystania z obiektu.   

 

P. A. M. wyjaśnił, że były upowszechniane informacje na temat tego, że osoby korzystające z pływalni w 

ramach gry w waterpolo nie płaciły za korzystanie z pływalni, co nie jest prawdą.    

   

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że w swoich poprzednich wypowiedziach na ten temat 

domagał się udzielenia przez Dyrektora ZCAS informacji o sposobie uregulowania należności po godz. 

22.00 tzn. konieczności uregulowania różnicy w korzystaniu z pływalni ponad czas wykupienia biletu. 

Radny zaznaczył, że do dzisiaj nie uzyskał odpowiedzi na ww. pytanie od Dyrektora ZACS. Radny 

podkreślił, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia osób uprawiających waterpolo po godz. 22.00 np. 

podtopienia lub utonięcia małoletnich biorących udział w grze waterpolo, to wówczas ktoś musiałby ponieść 

odpowiedzialność za tego rodzaju zdarzenia m.in. w postepowaniu przed prokuratorem. Radny dodał, że 

regulamin korzystania z pływalni jest jasny tzn. obiekt nie działa po godz. 22.00 i wszyscy powinni 

przestrzegać zapisów regulaminu. Radny stwierdził, że jego zdaniem, żaden mieszkaniec Złotowa nie ma 

szansy na możliwość korzystania z pływalni po godz. 22.00. Radny nie zgodził się z godziną wyjść z 
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pływalni podaną przez p. A. M. tzn. 22.15 czy 22.20 i dodał, że w tym przypadku z jego informacji wynika, 

że bywało różnie.  

 

P. A. M. wyraził przypuszczenie, że radny kiedy grał i trenował waterpolo to również nie wychodził z 

obiektu przed godz. 22.00. 

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że osoby uprawiające w tamtym czasie waterpolo 

wychodziły z pływalni przed godz. 22.00, co może potwierdzić również Dyrektor ZCAS. Radny zaznaczył, 

że regulamin pływalni obowiązuje wszystkich mieszkańców miasta i nie może funkcjonować jakaś grupa 

osób, która może korzystać z obiektu poza zapisami regulaminu tzn. po godz. 22.00. Radny podkreślił, że 

ww. wypowiedź nie jest złośliwością.  

 

P. A. M. poinformował, że zna przypadki przedłużenia ponad czas otwarcia obiektów meczów np. siatkówki, 

co może potwierdzić Przewodniczący.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zaznaczył, że nie posiada wiedzy o przytoczonych przez p. A. M. 

sytuacjach. Radny dodał, że odniósł się do sprawy korzystania z pływalni przez osoby grające w waterpolo, 

ponieważ otrzymał skargi w tej sprawie m.in. od pracowników obiektu i jako radny reprezentujący 

mieszkańców nie mógł tej sprawy zbagatelizować. Radny zwrócił uwagę, że w przypadku, kiedy osoby 

grające w waterpolo wykupiłyby całą nieckę basenową i korzystałyby z pływalni do godz. 21.45 i do godz. 

22.00 opuściłyby obiekt to nikt nie miałby żadnych zastrzeżeń.    

 

P. A. M. stwierdził, że byłyby osoby, które podniosłyby zarzut, że nie mogą skorzystać z pływalni, ponieważ 

nieckę basenową wynajęły osoby grające z waterpolo.  

 

Radna Mariola Wegner zwróciła uwagę, że innym przypadkiem jest przedłużenie czasu trwania 

zorganizowanych wydarzeń np. meczów siatkówki. Radna poinformowała, że było ogłoszenie o 

przeprowadzeniu testów i przygotowywaniu do zawodów waterpolo. Radna zadała pytanie, czy testy te cały 

czas przechodziła grupa osób grających w waterpolo i czy w tych testach uczestniczyły inne osoby?  

 

P. A. M. stwierdził, że można powiedzieć, że osoby z grupy waterpolo testowały swoje umiejętności i 

wytrzymałość w tej dyscyplinie. P. A. M. dodał, że grupa ta obejmowała ok. 12 osób i jej skład nie zmieniał 

się.  

   

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że p. A. M. i osoby uczestniczące w tym wydarzeniu źle odebrał 

wypowiedzi i zastrzeżenia w tej sprawie, ponieważ radni nie mają pretensji do tej grupy i nie jest to „żaden 

atak personalny” na te osoby. Radny dodał, że taka możliwość została tym osobom udostępniona. Radny 

zaznaczył, że głównym problemem w tej sprawie jest złamanie zapisów regulaminu odnośnie korzystania z 
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pływalni po godz. 22.00, co nie powinno się zdarzyć. Radny dodał, że istnieje możliwość zarezerwowania 

przez grupę osób całej niecki sportowej, do czego nikt nie powinien mieć żadnych pretensji. Radny 

ponownie zaznaczył, że chodzi o to, że uczestnictwo w tych treningach odbyło się w nieprawidłowy sposób.  

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że Dyrektor ZCAS „podpuszcza” p. A. M., aby występował w nie 

swoim imieniu.    

 

P. A. M. zaznaczył, że występuje w imieniu swoim i uczestników gry w waterpolo.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zaznaczył, że nikt nie miał nigdy pretensji personalnych do osób grających 

w waterpolo w związku z tą sprawą.  

 

P. A. M. wyjaśnił, że tak się poczuł.  

 

Radna Mariola Wegner zaznaczyła, że to dyrektor danej jednostki/działu odpowiada za zakres swoich 

obowiązków, podległe mu obiekty i przestrzeganie ich regulaminów. Radna poinformowała, że na swoim 

oddziale nie wykonuje zabiegów po godz. 18.00, ponieważ o tej porze jest on zamykany.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że na pływalni odbywały się tzw. „nocne pływanie” tzn. 

oficjalnie zorganizowane aktywności. Radny zaznaczył, że treningi gry w waterpolo nie były oficjalne m.in. 

z uwagi na brak upowszechnienia informacji np. w formie plakatów informujących o tej formie aktywności z 

zaproszeniem mieszkańców miasta do udziału w nich wraz z podanymi terminami ich organizacji z 

wyjaśnieniem, że odbędą się one od godz. 21.30 do godz. 23.00, aby nie przeszkadzać innym osobom 

korzystającym z pływalni. Radny dodał, że wówczas te zajęcia byłyby dedykowane mieszkańcom miasta. 

Radny podkreślił, że w związku z powyższym obowiązuje w zakresie tej aktywności regulamin pływalni tzn. 

obiekt jest czynny do godz. 22.00. Radny poinformował, że dotychczas w udzielanych informacjach na ten 

temat, Dyrektor ZCAS miał uparcie odpowiadać, że nie uczestniczyły w nich dzieci.  

 

P. A. M. poinformował, że jego syn nie wygląda na 14-stolatka i dodał, że Dyrektor ZCAS mógł nie 

wiedzieć, że nie ma on ukończonych 18 lat.  

 

Radny Henryk Golla poinformował, że w ZCAS zostanie przeprowadzona kontrola, której zakres został już 

określony. Radny dodał, że zgodnie z zapowiedziami Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z 

przeprowadzonej kontroli zostanie do końca listopada br. opracowany protokół. Radny zgłosił wniosek o 

zmianę regulaminu pływalni i wydłużenie czasu pracy obiektu pływalni.   

 

Przewodniczący odniósł się do ww. wniosku złożonego przez radnego Henryka Gollę i stwierdził, że mając 

na względzie aktualne problemy kadrowe na basenie realizacja tego wniosku raczej nie będzie możliwa. 
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Przewodniczący poinformował o sygnałach dot. braku możliwości lub o ograniczonym zakresie zajęć na 

pływalni. Radny zwrócił się do Zastępcy Burmistrza o podanie powodów tego, że szkoły nie mogą 

prowadzić zajęć albo prowadzą je w bardzo ograniczonym zakresie. Radny dodał, że powyższe wpływa na 

organizację zajęć w szkołach. Radny nadmienił, że ww. informacje otrzymał od rodziców uczniów oraz 

nauczycieli.  

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że rozmawiała dzisiaj z Dyrektorem SP nr 3 w Złotowie oraz 

Dyrektorem ZCAS. Zastępca Burmistrza przyznała, że są problemy kadrowe, o których było już wiadomo od 

dawna. Zastępca Burmistrza poinformowała, że obecnie podjęto działania nad rozwiązaniem tego problemu i 

zostaną przeanalizowane wszystkie możliwe warianty w zakresie jak największej dostępności do tego 

obiektu.  Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że szkoły i zajęcia szkolne będą priorytetem. 

 

Radny Roman Głyżewski poprosił Zastępcę Burmistrza o odniesienie się do tematu ścieżki pieszo-

rowerowej Złotów – Blękwit.  

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że największy „zator” w realizacji tego zadania pojawił się na 

poziomie dokumentacji i dot. kwestii uzgodnień z Lasami Państwowymi. Zastępca Burmistrza dodała, że 

Burmistrz Miasta Złotowa otrzymał pełnomocnictwo z WZDW do prowadzenia tej inwestycji na poziomie 

dokumentacji. Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że ścieżka będzie przebiegała przez teren leśny i każda 

ingerencja na takim obszarze o szerokości powyżej niż 2 m oznacza jego wyłączenie spod gospodarki leśnej. 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że obecnie trwa jeszcze etap opracowywania dokumentacji i uzgodnień. 

Zastępca Burmistrza dodała, że po zakończeniu tego etapu zaistnieje możliwość aplikowania o środki 

zewnętrzne na realizację tego zadania. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że miasto może realizować tę 

inwestycję tylko w swoich granicach. Zastępca Burmistrza poinformowała o rozmowach z Gminą Złotów, 

która również prowadzi prace uzgodnieniowe związane z przebiegiem tej ścieżki.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski nawiązał do tematu pływalni i poinformował, że zadanie rozbudowy tego 

obiektu zostało wpisane do „Funduszy Norweskich”. Radny zadał pytanie, czy jest zasadna realizacja tego 

zadania biorąc pod uwagę takie czynniki jak obecny wzrost cen energii wpływający na wzrost kosztów 

utrzymania basenu oraz problemy kadrowe? Radny stwierdził, że nie posiada sprecyzowanego zdania na ten 

temat ale podkreślił możliwość późniejszych problemów z obsadą ratowników niecki dla dzieci.     

 

Zastępca Burmistrza zaznaczyła różnicę sytuacji pomiędzy okresem planowania i opracowywania projektu 

do „Funduszy Norweskich” a obecną sytuacją z uwagi m.in. na sytuację rynkową, wzrost cen energii. 

Zastępca Burmistrza podkreśliła, że obecnie znajdujemy się w innej rzeczywistości, której nikt nie był w 

stanie przewidzieć. Zastępca Burmistrza przyznała, że pytanie radnego jest zasadne. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że w zakresie „Funduszy Norweskich” realizowane jest tylko i wyłącznie zadanie dot. 

rozbudowy pływalni na poziomie dokumentacyjnym i dodała, że te prace są zaawansowane, został już 
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wyłoniony Wykonawca i należy zakończyć realizację tego zadania. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że 

zupełnie odmienną sprawą będzie realizacja tej inwestycji.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do sprawy braków kadrowych na pływalni. Radny 

poinformował, że niedawno Dyrektor ZCAS miał zapewniać m.in. w prasie, że nie ma problemów z 

pracownikami oraz że jako osoba posiadająca uprawnienia ratownika sam może pełnić dyżur na pływalni w 

przypadku takiej potrzeby. Radny stwierdził, że nie można pozbawiać uczniów możliwości udziału w 

zajęciach na basenie. Radny dodał, że w takim przypadku p. Dyrektor ZCAS, zgodnie ze swoimi 

deklaracjami powinien, powinien jako ratownik zabezpieczyć zajęcia dla uczniów. Radny stwierdził, że cyt. 

„już dochodzi do tego, że szkoły przestają chodzić, szkółki zaczynają się rozwalać, korty już zostały 

zniszczone, także praktycznie Złotów ze sportem jest na bakier”.    

 

Radny Janusz Justyna odniósł się do „zniszczenia kortów”.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że korty w Złotowie nie są używane, ponieważ 95% tenisistów 

przeniosło się do Krajenki.   

 

Radny Janusz Justyna zaznaczył, że tenisiści być może się przenieśli do Krajenki jednak obiekty tzn. korty 

tenisowe są w dobrej kondycji. Radny dodał, że niedawno odbyły się na tych obiektach mistrzostwa Złotowa.   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz przyznał, że obiekt istnieje ale nie przynosi dochodów ani cyt. „kompletnie 

nic”. Radny stwierdził, że tak samo będzie z basenem m.in. szkoły już przestały chodzić,   

 

Radny Janusz Justyna stwierdził, że basen od początku nie przynosił zysków.   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zaznaczył, że uczniowie szkół w ramach zajęć powinny chodzić na 

pływalnię. Radny stwierdził, że obecnie „doprowadzamy do tego”, że uczniowie ze szkół przestają chodzić 

na te zajęcia. Radny dodał, że ostatnio wpłynęły 2 skargi od rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia 

organizowane przez szkółki pływackie. Zdaniem radnego, nie dosyć, że dzieci nie mogą uczestniczyć w 

zajęciach w szkole ale i w ramach zajęć prowadzonych przez szkółki pływackie. Radny nadmienił, że 

Zastępca Burmistrza może potwierdzić informację na temat ww. skarg. Radny poinformował, że w 

powyższej sprawie otrzymał maile od rodziców.  

 

Radny Janusz Justyna zaznaczył, że odniósł się tylko do kortów.  

 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że często widuje Dyrektora ZCAS w stroju pływackim ale nie 

wie, czy przebywa on na pływalni prywatnie, czy w charakterze ratownika? Radny odniósł się do sprawy 

opracowania dokumentacji na rozbudowę pływalni. Radny przypomniał, że przy podejmowaniu decyzji o 
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przygotowaniu dokumentacji na rozbudowę tego obiektu podniósł kwestię rozdziału poszczególnych 

elementów wchodzących w zakres tego opracowania tzn. niecki dla dzieci, kawiarni oraz groty solnej. Radny 

nadmienił, że w jego ocenie kawiarnia w tym obiekcie jest złym i niepotrzebnym pomysłem. Radny 

przypomniał, że skoro wykonanie tej dokumentacji zostało już zlecone to jego postulat dot. przygotowania 

oddzielnych dokumentacji, tak aby można było realizować indywidualnie poszczególne elementy tej 

rozbudowy w przyszłości. Radny stwierdził, że obecnie zmieniają się warunki funkcjonowania tego rodzaju 

obiektów z uwagi na aktualną sytuację m.in. sygnały na temat zamykania basenów w związku ze wzrostem 

kosztów ich działalności. Radny negatywnie ocenił „dziwny pomysł” wybudowania w Złotowie 

całorocznego lodowiska. Radny porównał ten pomysł do wybudowania w Katarze stoku narciarskiego. 

Radny zaapelował o odstąpienie od tego pomysłu. Radny zwrócił się z prośbą o podjęcie działań w zakresie 

opracowywanej dokumentacji na rozbudowę pływalni poprzez wprowadzenie możliwości wybiórczego 

realizowania poszczególnych części tego zadania. Radny poinformował, że podczas jego pobytu na pływalni 

jeszcze do niedawna tj. 2-3 tygodnie temu tylko uczniowie z SP nr 1 uczęszczali na zajęcia na basenie. 

Radny dodał, że nie widział uczniów ze SP nr 2 i SP nr 3. Zdaniem radnego, jeżeli obecnie na zajęcia na 

basenie przestały uczęszczać dzieci z SP nr 1 to jest to błędem. Radny stwierdził, że dyrektorzy szkół przy 

udziale miasta powinni opracować program, który funkcjonował w okresie po powstaniu tego obiektu, w 

którym głównym założeniem było, że dzieci w 4 klasie przechodziły powszechny sprawdzian umiejętności 

pływania. Radny dodał, że wówczas ok. 90% uczniów zdawało ten egzamin. W ocenie radnego, jeżeli 

powyższe rozwiązanie nie funkcjonuje obecnie, to jest to „totalnym błędem”.  

 

Zastępca Burmistrza zaapelowała o sprowadzenie przedmiotowej dyskusji do konkretów. Zastępca 

Burmistrza zaznaczyła, że uczniowie złotowskich szkół uczęszczają na pływalnię. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że rozmawiała z Dyrektorem SP nr 3 na temat rozwiązania wyjątkowej sytuacji związanej z 

tym, że ratownik z przyczyn zdrowotnych nie może zabezpieczać zajęć uczniów na pływalni a nie z 

zaniedbania tej sprawy. Zastępca Burmistrza dodała, że rozmawiała z Dyrektorem SP nr 3 o ewentualnej 

zmianie godzin (grafiku) uczęszczania uczniów na zajęcia na pływalni i wpływu tej zmiany na zajęcia 

uczniów z pozostałych szkół. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. 

Zdaniem Zastępcy Burmistrza, dyskusja na zasadzie cyt. „jeszcze się nic nie dzieje a my już to komentujemy” 

jest trochę bez sensu. Zastępca Burmistrza odniosła się do opracowania dokumentacji na rozbudowę 

pływalni. Zastępca Burmistrza poinformowała, że opracowywanie dokumentacji na ww. zadanie jest w toku. 

Wstępne „przymiarki” tego opracowania, z którymi się zapoznała Zastępca Burmistrza, przewidują 

rozbudowę niecki wyłącznie dla małych dzieci pod zajęcia fitness z wydzielonym wejściem do groty solnej. 

Zastępca Burmistrza dodała, że poszczególne elementy wchodzące w zakres tej dokumentacji będą mogły 

zostać zrealizowane po kolei. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że rozbudowa pływalni będzie możliwa 

wówczas, kiedy będzie finansowa możliwość realizacji takiego przedsięwzięcia.  

 

Następnie Zastępca Burmistrza odniosła do podniesionej w dyskusji sprawy sportu w Złotowie. Zastępca 

Burmistrza stwierdziła, że ocena dot. „upadającego sportu w Złotowie” jest subiektywna. Zastępca 
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Burmistrza poinformowała, że odbyły się duże zawody tenisowe w Złotowie i z informacji posiadanych 

przez nią wynika, że wzięła w nich udział duża liczba uczestników. Zastępca Burmistrza zaproponowała, aby 

w tej dyskusji opierać się na faktach i rozmawiać o stanach rzeczywistych a nie „czyiś wyobrażeniach”.   

 

Radny Stanisław Wełniak zwracając się do Zastępcy Burmistrza stwierdził cyt. „wyzbądźcie się ostatecznie 

takich podejrzeń w stosunku do radnych, że tylko chcą waszego zła”. Radny dodał, że podnosi sytuację na 

pływalni, która występowała już w poprzednim roku tzn. że występuje w tej sprawie problem. W ocenie 

radnego, kierownictwo Urzędu uważa, że podnoszenie przez niego tego problemu jest działaniem „na złość” 

coraz aby cyt. „żeby wam było niedobrze”. Radny stwierdził, że w jego przekonaniu uczniowie z innych 

szkół nie uczęszczają na zajęcia na pływalni, ponieważ zajęcia te odbywają się najczęściej od godz. 8.00 tj. 

w porze, w której z basenu korzysta również radny. Z obserwacji radnego wynika, że z pływalni korzystają 

tylko uczniowie ze SP nr 1. Radny dodał, że nie widział na pływalni uczniów z innych szkół.  

 

Dyrektor SP nr 2, p. Beata Buczkowska-Linke, poinformowała, że SP nr 2 od lat ma wyznaczoną środę 

jako dzień zajęć na pływalni. P. Dyrektor dodała, że uczniowie są dowożeni autobusem na te zajęcia.    

 

Przewodniczący poinformował o otrzymaniu, jako rodzic, informacji o następującej treści cyt. „W związku 

z zaistniałą sytuacją na basenie zwracam się do Państwa z prośbą, z powodu braku ratowników będziemy 

zmuszeni zawiesić zajęcia na basenie. Perspektywę taką uważam za bardzo niekorzystną dla dzieci. 

Wiązałoby się to oczywiście również z dużą modyfikacją planu lekcji. Jedyne rozwiązanie jakie przychodzi 

mi na myśl to zwrócenie się do Państwa z prośbą o pomoc, Jeśli ktoś z Państwa posiada uprawnienia 

starszego ratownika i ma możliwość poświęcenia 5 godzin w środę w godz. 8.00-13.00 dla naszych dzieci 

proszę o kontakt. Potrzebujemy 2 ratowników, którzy na te 5 godzin byliby zatrudnieni na basenie”.  

 

Dyrektor SP nr 2 poinformowała, że dzisiaj rozmawiała z p. Kierownikiem basenu na temat możliwości 

prowadzenia zajęć dla dzieci na pływalni. Dyrektor SP nr 2 wyjaśniła, że od przyszłego miesiąca może 

zaistnieć sytuacja zabezpieczenia zajęć przez 1 ratownika, w związku z czym z zajęć korzystałaby tylko 1 

grupa a dojeżdżają autokarem 2 grupy. W związku z powyższym tj. uczęszczaniem na zajęcia na pływalnię 

tylko przez 1 grupę wzrosłyby drastycznie koszty związane z wynajmem autokaru. W związku z powyższą 

sytuacją, po rozmowie z Kierownikiem pływalni, Dyrektor SP nr 2 zdecydowała się na działanie przytoczone 

przez Przewodniczącego tzn. rozwiązania zaistniałego problemu braku odpowiedniej liczby ratowników na 

basenie podczas środowych zajęć przy pomocy rodziców. 

 

Zastępca Burmistrza ponownie podkreśliła ekstraordynaryjność tej sytuacji dot. braku odpowiedniej liczby 

ratowników, która nie jest ukrywana przez Urząd. Zastępca Burmistrza poinformowała, że jeden z 

ratowników „wyskoczył z grafiku” ze względów zdrowotnych. W związku z powyższym, rozwiązanie 

powyższego problemu polega na zatrudnieniu osoby z uprawnieniami ratownika na godziny lub część etatu.  
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Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że Zastępca Burmistrza nie jest do końca poinformowana o 

sytuacji związanej z odpowiednią liczba ratowników zabezpieczających osoby korzystające z basenu. Radny 

dodał, że obecna sytuacja związana z bakiem kadry nie jest jednostkowym przypadkiem, sytuacja ta trwa już 

od dłuższego czasu. Radny poinformował, że często zdarzają się sytuacje, że na basenie znajduje się tylko 1 

ratownik. Radny nadmienił, że pływalnię o wym. 25 m powinno zabezpieczać 2 ratowników niezależnie od 

tego, czy z obiektu korzysta 1 czy 0,5 grupy uczniów. Radny poinformował, że według jego wiedzy 

pływalnię zabezpiecza tylko 1 ratownik. Tym samym w ocenie radnego, normy w tym względzie nie są 

spełnione. Radny dodał, że nie powinny mieć miejsca takie sytuacje, w których mieszkańcy nie mogą 

korzystać z pływalni z uwagi na odbywające się w tym czasie w obiekcie zajęcia szkolne. Radny zaznaczył, 

że mieszkańcy mają prawo korzystać z pływalni w godz. od 6.00 do 22.00.  

 

Radna Mariola Wegner poprosiła o przygotowanie przez dyrektorów szkół zestawienia w zakresie liczby 

uczniów z poszczególnych klas i szkół uczęszczających na zajęcia na basenie oraz w których dniach biorą 

udział oni w zajęciach na pływalni.  

 

Dyrektor ZCAS w Złotowie, p. Tadeusz Drobczyński, odniósł się do zarzutów „oczerniania” w ostatnim 

czasie jego osoby oraz kierowanej przez niego jednostki m.in. przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza, 

który od 9 miesięcy ma podejmować działania w kierunku utrudnienia pracy ZCAS i pozbawienia Dyrektora 

ZCAS jego stanowiska. Dyrektor ZCAS nawiązał do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka na temat 

swojej obecności na pływalni. Dyrektor ZCAS poinformował, że ratownikiem na pływalni jest osoba w 

konkretnym określonym stroju. Dyrektor ZCAS dodał, że będąc na pływalni w celach rekreacyjnych 

przebywa tam w swoim wolnym czasie. Dyrektor ZCAS zwrócił się do radnego Krzysztofa Żelichowskiego, 

który miał w swojej wypowiedzi stwierdzić, że grupa waterpolo mogłaby zapłacić 350 zł za godzinę 

korzystania z basenu. Dyrektor ZCAS poinformował, że radny Krzysztof Żelichowski będąc w Złotowskim 

Towarzystwie Tenisowym cyt. „nie potrafi ponieść kosztów 30 zł, wynosi się Pan do Krajenki, niech Pan 

sobie odpowie na to pytanie”.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski wtrącił, że powyższa wypowiedź odnosząca się do jego osoby jest 

„kłamstwem” i „wielką manipulacją” ze strony Dyrektora ZCAS.       

    

Dyrektor ZCAS stwierdził, że jego wypowiedź nie była manipulacją i poprosił o nie przeszkadzanie w jego 

wypowiedzi i odniesienie się do podniesionych przez niego spraw po jej zakończeniu. Dyrektor ZCAS dodał, 

że swoją wypowiedzią nikomu nie ubliżył.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że powyższą wypowiedzią Dyrektor ZCAS mu ubliżył.  
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Następnie Dyrektor ZCAS odniósł się do kwestii regulaminów obiektów sportowo-rekreacyjnych. Dyrektor 

ZCAS zadał pytanie radnemu Krzysztofowi Koronkiewiczowi, czy w regulaminie hali „Złotowianka” jest 

zapis o możliwości korzystania z tego obiektu po godz. 22.00?  

 

Radny Stanisław Wełniak zwrócił się do Przewodniczącego z propozycją zwrócenia uwagi Dyrektorowi 

ZCAS w związku z jego wypowiedzią.  

 

Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Dyrektora ZCAS, aby nie zadawał pytań tylko przedstawił swoje 

stanowisko w swojej sprawie.  

 

Dyrektor ZCAS poinformował, że stara się dociec zarzutów, które go dotykają ze strony radnego 

Krzysztofa Koronkiewicza m.in. w temacie grupy waterpolo i testowania tej dyscypliny. Dyrektor ZCAS 

wyjaśnił, że testowanie tej dyscypliny miało miejsce po okresie pandemii, kiedy aktywność się całkowicie 

wyłączyła i zostały podjęte działania w celu uruchomienia tej grupy, aby mogła funkcjonować w ramach 

aktywności dla mieszkańców Złotowa. Dyrektor ZCAS zwrócił uwagę, aby radny Krzysztof Koronkiewicz 

nie mówił, iż ta grupa jest określona i ograniczona oraz dodał, że cyt. „nie było czegoś takiego, żeby ktoś nie 

mógł skorzystać z tej formy aktywności”. Dyrektor ZCAS nadmienił, że każdy kto chciał z niej skorzystać 

miał taką możliwość. Dyrektor ZCAS poinformował, że radny Krzysztof Koronkiewicz uczestniczył w 

treningach waterpolo w poprzednim okresie również po godz. 22.00 i wówczas nie było problemu.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zaprzeczył powyższemu.  

 

Dyrektor ZCAS stwierdził, że jest to „słowo przeciwko słowu” i dodał, że są świadkowie powyższej 

sytuacji. Dyrektor ZCAS zadał radnemu Krzysztofowi Koronkiewiczowi pytanie, dlaczego wówczas nie 

było problemu z korzystaniem z pływalni po godz. 22.00? Dyrektor ZCAS stwierdził, że radny Krzysztof 

Koronkiewicz od 9 miesięcy podnosi coraz to nowe tematy, zdaniem Dyrektora ZCAS, w celu utrudnienia 

działalności ZCAS i jego osobie jako zarządzającemu tą jednostką. Tematy te dot. ratowników, waterpolo, 

pomostów, nauki pływalnia. Dyrektor ZCAS stwierdził, że zawsze coś było nie tak odnośnie działalności 

ZCAS. Dyrektor zaznaczył, że powyższe to subiektywna ocena radnego. Dyrektor ZCAS poinformował, że 

prześledził sesję Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia br. i następnie odniósł się do podjętych na tym 

posiedzeniu wątków dot. działalności ZCAS, które są dla niego „krzywdzące” i „stawiają go w złym świetle” 

z czym nie może się zgodzić. Dyrektor ZCAS zaznaczył, że podejmuje działania, aby jednostka mogła 

dobrze funkcjonować m.in. podejmował pracę na innych stanowiskach w jednostce, aby „załatać dziury” we 

frekwencji np. z powodu absencji chorobowej pracowników. Dyrektor ZCAS zaznaczył, że nie ma komfortu 

natychmiastowego zastąpienia pracowników.  

 

Następnie Dyrektor ZCAS odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza na temat 

działalności ZCAS  podniesionych na sesji Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia br. Dyrektor ZCAS przytoczył 
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stwierdzenie radnego Krzysztofa Koronkiewicza cyt. „otrzymywał sygnały od stowarzyszeń i pracowników, 

że w ZCAS dzieje się źle”. Dyrektor ZCAS zapytał radnego Krzysztofa Koronkiewicza, co dzieje się źle w 

ZCAS? Dyrektor ZCAS poinformował, że stowarzyszenia są cały czas z nim w kontakcie i nie otrzymuje od 

nich sygnałów o tym, że w ZCAS dzieje się coś nie tak. Dyrektor ZCAS zadał pytanie, skąd pochodzą te 

informacje? Dyrektor ZCAS odniósł się do informacji na temat „niedostatecznej obsady ratowników”. 

Dyrektor ZCAS stwierdził, że jest to „temat rzeka”, który radny Krzysztof Koronkiewicz podjął w lutym br. 

w celu „zniechęcenia” wszystkich do pracy, co się stało faktem. W ocenie Dyrektora ZCAS, ludzie na 

pływalni zniechęcili się do pracy dlatego, że radny Krzysztof Koronkiewicz cyt. „bez przerwy przychodził 

Pan, nagabywał ich, zagadywał”.  

 

Radny Stanisław Wełniak zwrócił uwagę, aby Dyrektor ZCAS cyt. „mówił do rzeczy”.    

 

Dyrektor ZCAS odpowiedział, że mówi „do rzeczy” i jeżeli radny tego nie rozumie to trudno. Dyrektor 

ZCAS zadał pytanie radnemu Krzysztofowi Koronkiewiczowi, czy zainteresował się problemem 

występującym wówczas na pływalni, czy radny przyszedł osobiście do Dyrektora ZCAS, aby ten temat 

zweryfikować? Dyrektor ZCAS zaznaczył, że p. Krzysztof Koronkiewicz jest Przewodniczącym Komisji 

Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Złotowie i w jego 

gestii była rozmowa z Dyrektorem ZCAS lub zaproszenie Dyrektora ZCAS na posiedzenie przedmiotowej 

komisji w celu wyjaśnienia podniesionych spraw. Dyrektor ZCAS stwierdził, że radny miał na celu cyt. „to, 

żeby podejść do ratowników, jeszcze im w głowie, że tak powiem mieszać, żeby ewentualnie starali się 

rezygnować z pracy, co się zresztą stało. Muszę Panu powiedzieć wprost w ostatnim czasie zrezygnowało 2 

ratowników”.  

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, czy jest to wina radnego Krzysztofa Koronkiewicza?  

 

Dyrektor ZCAS odpowiedział, że wprost są informacje o nagabywaniu i podżeganiu, aby osoby zatrudnione 

na stanowiskach ratowników cyt. „zbuntowały się przeciwko mnie”.  

  

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że od 7 miesięcy nie był na pływalni i zapytał, jak miał 

nagabywać ww. osoby?   

 

Dyrektor ZCAS poinformował, że duża rotacja wśród załogi jest faktem. Dyrektor ZCAS dodał, że obecnie 

są inne możliwości pracy np. w wojsku, gdzie praca jest innego rodzaju i z innym wynagrodzeniem. 

Dyrektor ZCAS zaznaczył, że należy podejmować działania w kierunku zapobiegania ww. procesowi i dodał, 

że podejmowane są te działania i nie można zarzucić jednostce bezczynności w tym zakresie. Następnie 

Dyrektor ZCAS odniósł się do kwestii zabezpieczenia pływalni z niecką o długości 25 m przez co najmniej 2 

ratowników. Dyrektor ZCAS zgodził się z powyższym i nadmienił, że w Polsce są organizacje skupiające 

baseny i pływalnie, które twierdzą wprost, że skoro w Polsce są tak rygorystyczne przepisy a w Europie tego 
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rodzaju przepisy nie obowiązują to należałoby „pójść po rozum do głowy” aby te przepisy złagodzić. 

Dyrektor ZCAS stwierdził, że bezpieczeństwo na basenie nie zależy od liczby ratowników ale od ich 

zaangażowania. Dyrektor ZCAS skierował do radnego Krzysztofa Koronkiewicza pytanie, czy jeżeli żąda on 

od swoich pracowników właściwej pracy to jest to szykanowanie, utrudnianie czy złe traktowanie, o co 

radny go posądza? Dyrektor ZCAS poinformował, że obecna sytuacja kadrowa i ekonomiczna jest trudna w 

całym kraju. Dyrektor ZCAS stwierdził, że należy racjonalnie podejść do zabezpieczenia osób 

korzystających z basenu np. w sytuacjach kiedy 2 osoby korzystające z basenu zabezpiecza 2 ratowników. 

Dyrektor ZCAS dodał, że sam również zabezpieczał basen przy większej grupie osób korzystających z 

niecki. Dyrektor stwierdził, że zabezpieczenie basenu przy małej liczbie klientów przez 1 ratownika było 

„jeszcze niezłe”, ponieważ na basenach zagranicą, które odwiedził Dyrektor ZCAS, takiego obłożenia nie 

ma cyt. „ale mamy przepisy polskie więc miejmy też realia polskie”. Dyrektor ZCAS zaznaczył, że absencje 

chorobowe i kodeks pracy „wiążą ręce”, ponieważ często nie można ustawić takich zmian, aby na basenie 

przez cały czas przebywało 2 ratowników na zmianie. Dyrektor ZCAS zwrócił się do radego Krzysztofa 

Koronkiewicza z propozycją ustawienia grafiku pracy dla ratowników i dodał, że być może wówczas radny 

zmieni zdanie na ten temat. Ponadto Dyrektor ZCAS zaproponował, aby radny wziął udział w kursie dla 

ratowników, który obecnie się odbywa na pływalni i dodał, że po jego ukończeniu chętnie zatrudni radnego.    

 

Dyrektor ZCAS podniósł kwestię anonimów, których autorem mieli być pracownicy podległej mu jednostki. 

Dyrektor ZCAS przyznał, że taki anonim się pojawił. Dyrektor ZCAS poinformował, że zweryfikował ww. 

sprawę wśród pracowników, którzy rzekomo mogli być autorami tego anonimu.  

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, czy Dyrektor ZCAS podejrzewa kogoś z pracowników w sprawie 

ww. anonimu? 

  

Dyrektor ZCAS odpowiedział, że nie podejrzewa nikogo ze swoich pracowników w powyższej sprawie. 

Dyrektor ZCAS przyznał, że uważa takie zachowanie tj. posługiwanie się anonimami za „bardzo słabe” i 

dodał, że niekoniecznie to pracownik jego jednostki musi być jego autorem. Dyrektor ZCAS wyraził 

przypuszczenie, że być może autor tego anonimu podszywa się pod pracowników ZCAS i specjalnie 

preparując ten tekst wskazuje na określone osoby w celu wprowadzenia zamieszania wśród załogi tej 

jednostki. Dyrektor ZCAS zaznaczył, że nie zgadza się z takim działaniem.  

 

Dyrektor ZCAS odniósł się do kolejnej z wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza z ostatniej Rady 

Miejskiej cyt. „moje odpowiedzi zbywalcze, lakoniczne, na odczepnego”. Dyrektor ZCAS zaznaczył, że 

jeżeli radny chciałby zrozumieć treść jego odpowiedzi i stwierdzeń to nie podejmowałby tego typu kwestii. 

W ocenie Dyrektora ZCAS, udzielone przez niego odpowiedzi były dla radnego „zbyt dobre”, dlatego 

niezadowoliły radnego i dlatego radny był „nie kontent” z tego tytułu.  
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Następnie Dyrektor ZCAS odniósł się do stwierdzeń radnego Krzysztofa Koronkiewicza z ostatniej sesji 

dot. waterpolo cyt. „prywatne kąpielisko”, „waterpoliści skorzystali z basenu za darmo”. Dyrektor ZCAS 

nawiązał do wcześniejszej wypowiedzi mieszkańca Złotowa (p A. M.) w tej sprawie. Dyrektor ZCAS 

zwrócił się do radnego Krzysztofa Koronkiewicza i stwierdził, że tą sprawę najpierw należałoby 

zweryfikować i skonfrontować m.in. poprzez spotkanie z Dyrektorem ZCAS.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że sprawę tą zweryfikuje Komisja Rewizyjna.  

 

Dyrektor ZCAS dodał, że najpierw należałoby go zapytać o tą sprawę a nie cyt. „wrzucać takie wrzutki tutaj 

w eter i oczywiście prasa lokalna podjęła to, korzystali za darmo”.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie cyt. „czego Pan się boi?”. 

 

Dyrektor ZCAS zaznaczył, że nie boi się niczego w tej sprawie i z chęcią podejmie Komisję Rewizyjną z 

kontrolą w jednostce. Dyrektor ZCAS zaprosił radnego Krzysztofa Koronkiewicza do sprawdzenia tej 

sprawy m.in. wydruków z operacji kasowych.        

 

Dyrektor ZCAS przytoczył kolejne stwierdzenie radnego Krzysztofa Koronkiewicza z ostatniej sesji cyt. 

„koledzy i znajomi brali udział w treningach”. Dyrektor ZCAS poinformował, że część osób uczestnicząca w 

treningach waterpolo to jego znajomi, części tych osób nie znał. Dyrektor ZCAS dodał, że te treningi były 

jakąś formą aktywności fizycznej, którą się obecnie tej grupie ogranicza. Dyrektor ZCAS odniósł się do 

możliwości wynajmu niecki basenowej przez te osoby za kwotę 350 zł i zapytał, czy ktoś będzie w stanie 

ponieść te koszty?   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że powyższa kwestia jakoś nie interesowała Dyrektora ZCAS 

kilka lat temu, kiedy uczestnicy treningów waterpolo ponosili takie koszty.  

 

Dyrektor ZCAS zadał radnemu pytanie o koszt ponoszony wówczas przez radnego tzn. 50 zł od drużyny. 

Dyrektor ZCAS stwierdził, że ponoszone wówczas koszty w odniesieniu do obecnych są bez porównania. 

Dyrektor ZCAS zaznaczył, że nigdy nikt nie był wykluczany z treningu. Dyrektor ZCAS dodał, że gdyby 

upowszechnił informacje o tych treningach to mogłaby się wydarzyć sytuacja, że w jednej godzinie 

pojawiłyby się trudności w przeprowadzeniu treningu z powodu dużej liczby osób tj. 20-30 osób. Dyrektor 

ZCAS zadał pytanie, jak radny Krzysztof Koronkiewicz uczestniczył kilka lat temu w treningach waterpolo, 

również po 22.00, to czy informacja na temat możliwości udziału w tej aktywności była upowszechniona dla 

całej społeczności? Dyrektor ZCAS dodał, że nie przypomina sobie takiej informacji. Dyrektor ZCAS 

przytoczył kolejną wypowiedź radnego cyt. „p. Dyrektor podczas zawodów usilnie zabiegał by zakończyły 

się one przed 22.00”. Dyrektor ZCAS poinformował, że wówczas udział w zawodach brała udział grupa ze 

Słupska i organizatorzy starali się przeprowadzić te zawody wcześniej i w miarę szybko, aby grupa ta mogła 



Protokół Nr LI.2022 z LI sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2022 r.  
 

21 

  

dojechać do miejsca zamieszkania. Dyrektor ZCAS stwierdził, że w powyższej kwestii spostrzeżenia 

radnego były nietrafne. Dyrektor ZCAS zapytał radnego, czy pamięta koszt ponoszony wówczas przez 

drużynę za udział w zawodach? Dyrektor ZCAS poinformował, że koszt ten wynosił ok. 50-60 zł. Zdaniem 

Dyrektora ZCAS, koszt ten jest nieporównywalny do odpłatności, której obecnie radny oczekuje od osób 

biorących udział w treningach waterpolo.  

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że przytoczone przez Dyrektora ZCAS koszty obowiązywały 20 lat 

temu.    

 

Dyrektor ZCAS zwrócił uwagę, że wówczas jeszcze obiekt pływalni nie istniał.  

 

Radny Stanisław Wełniak poprawił swoją wcześniejszą wypowiedzi i stwierdził, że koszty te dot. okresu 

15 lat temu. Radny dodał, że pływalnia powstała w 2005 r.  

 

Dyrektor ZCAS odniósł się do kolejnej z wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza podniesionej na 

ostatniej sesji cyt. „Dyrektor dbał o kieszeń grupy waterpolo a z drugiej strony podwyższał ceny usług i 

zmienił zasady nauki pływania”. Dyrektor ZCAS zadał pytanie, czy radny uważa, aby ceny usług jednostki 

pozostały na stałym niezmienionym poziomie sprzed kilku lat? Dyrektor ZCAS dodał, że powyższe pytanie 

jest skierowane również do Przewodniczącego. Dyrektor ZCAS poprosił odpowiedź na to pytanie.  

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie Dyrektorowi ZCAS, ile lat po wybudowaniu basenu, obiekt ten 

przynosił zysk?  

 

Dyrektor ZCAS poinformował, że basen nigdy nie przynosił zysku.  

 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że Dyrektor ZCAS (wówczas jako Kierownik pływalni) cyt. 

„przychodziłeś chłopie i chwaliłeś się, tyle za ten miesiąc jest dochodów, tyle jest zysków, tyle było 

uczestników, było tak?”.    

 

Dyrektor ZCAS stwierdził, że nie ma w kraju takiego obiektu, który przynosiłby zyski, chyba, że jest to 

obiekt sanatoryjny albo innego rodzaju.   

 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że w latach 2005, 2006, 2007 basen przynosił zysk.  

 

Przewodniczący przerwał dyskusję radnych i udzielił głosu Dyrektorowi ZCAS w celu dokończenia przez 

niego jego wypowiedzi.  
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Dyrektor ZCAS zapytał o wysokość kosztów poniesionych przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza za 

udział w treningach waterpolo w poprzednim okresie. Dyrektor ZCAS zaznaczył, że ww. informacja jest 

istotna dla osób, które obecnie uczestniczą w zajęciach waterpolo. Dyrektor ZCAS dodał, że osoby te 

ponoszą koszty w związku z przeprowadzaniem tych zajęć. Dyrektor ZCAS zapytał, czy ten koszt wynosił 

wówczas 20 zł? Dyrektor ZCAS podkreślił, że nie jest prawdą, że osoby obecnie uczestniczące w treningach 

waterpolo nie ponoszą żadnych związanych z tymi zajęciami kosztów i tym samym omijają przepisy. 

Dyrektor ZCAS poinformował, że z bilansów wynika, że rocznie koszt ten wynosił ok. 2 tys. zł tzn. z opłat 

wnoszonych przez te osoby. Dyrektor ZCAS zadał pytanie, czy ta forma aktywności nie poprawiała bilansu 

obiektu? Dyrektor ZCAS odniósł się do możliwych uwag dot. kosztów ponoszonych za funkcjonowanie 

basenu m.in. koszty mediów. Dyrektor ZCAS stwierdził, że 15 minut po godz. 22.00 nikomu nie zrobi 

problemu, ponieważ w obiekcie są jeszcze włączone światła z uwagi na obsługę, która jeszcze znajduje się w 

obiekcie.   

 

Dyrektor ZCAS przytoczył kolejną wypowiedź radnego Krzysztofa Koronkiewicza z sesji Rady Miejskiej z 

dnia 31 sierpnia 2022 r. „Dyrektor zniszczył korty tenisowe a teraz bierze się za szkółki”. Dyrektor ZCAS 

stwierdził, że korty cyt. „zostały zniszczone przez grupę zapaleńców tenisowych ze Złotowa, Złotowskie 

Towarzystwo Tenisowe, które uznało, że kwota 30 zł od wynajęcia kortu jest kwotą zaporową wobec czego 

dla przekory poszli do Krajenki, tam mają swój obiekt w tej chwili i korzystają z tego”. Dyrektor ZCAS 

zaznaczył, że w związku z powyższym korty w Złotowie mają mniejsze przychody, ponieważ wpływa na to 

mniejsza frekwencja z powodu przejścia członków ZTT do Krajenki. Dyrektor ZCAS poinformował, że 

obiekty kortów ZCAS są bardzo dobrze utrzymane, o czym świadczą opinie przyjezdnych m.in. podczas 

turnieju tenisowego w ramach EEF gość z Warszawy stwierdził, że „ naprawdę jest super”. Dyrektor ZCAS 

wyraził niezrozumienie odnośnie pojawiających się często sygnałów o tym, że korty te są zniszczone, 

zaniedbane. Dyrektor ZCAS stwierdził, że działanie tenisistów polegające na przeniesieniu się do Krajenki 

było celowe. Dyrektor ZCAS zadał pytanie, czy jeżeli ww. tenisiści rozgrywają turnieje tenisowe na kortach 

ZCAS bezpłatnie, to czy te obiekty wówczas im odpowiadają m.in. pod kątem przygotowanej nawierzchni? 

Dyrektor ZCAS dodał, że powyższe pytanie jest retoryczne i odpowiedź na nie jest z góry pewna. Następnie 

Dyrektor ZCAS podniósł temat cen zaporowych, „zabójczych” dla ZTT. Dyrektor ZCAS poinformował, że 

cena biletu normalnego do godz. 15.00 wynosi 18 zł za kort i 30 zł po godz. 15.00 oraz w soboty, niedziele i 

święta, co wynosi 7,50 zł od osoby w przypadku korzystania z kortu przez 4 osoby grających w debla. W 

ocenie Dyrektora ZCAS, ceny te w obecnych czasach powinny być wyższe. Zdaniem Dyrektora ZCAS, ceny 

te są normalnie kreowane i nikt nie powinien mieć do nikogo pretensji z tego powodu. Dyrektor ZCAS 

zwrócił się do radnego Krzysztofa Koronkiewicza i stwierdził, że to mieszkańcy będą nas rozliczać i 

powinni rozliczyć radnego biorąc pod uwagę te cyt. „wszystkie Pana nikczemne zachowania, za tę aferę 

śmieciową, w którą ja nie wierzę, za parkowanie samochodu w miejscach dla niepełnosprawnych nie mając 

uprawnień do tego i oby jak najszybciej Pana rozliczyli”. Dyrektor ZCAS podkreślił, że radny Krzysztof 

Koronkiewicz od ponad 9 miesięcy go „zniesławia”, co już niejednokrotnie potwierdził. W ocenie Dyrektora 

ZCAS, powyższe działanie radnego jest celowe. Dyrektor ZCAS dodał, że podniósł tą kwestię już raz 
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medialnie. Zdaniem Dyrektora ZCAS, radny ma na celu cyt. „naszą jednostkę sprowadzić do parteru, a 

szczególnie moją osobę” i jest w tym wspierany jeszcze przez inne osoby.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie, kto zdaniem Dyrektora ZCAS wspiera radnego w tym 

działaniu?  

 

Dyrektor ZCAS poinformował, że taką osobą jest redaktor naczelny lokalnej prasy. Dyrektor ZCAS 

stwierdził, że często widać, że artykuły prasowe są tendencyjnie sformułowane, podnoszące racje tylko 

jednej strony a druga strona nie jest absolutnie wzięta pod uwagę. W ocenie Dyrektora ZCAS, jest to „słabe 

zachowanie” ze strony lokalnych mediów, ponieważ powinny być one obiektywne i zaznaczył, że on tego 

obiektywizmu nie widzi. Dyrektor ZCAS dodał, że jest to „uderzanie” w ZCAS i jego osobę oraz pośrednio 

również w magistrat cyt. „to ma na celu po prostu, aby osłabić pozycję całości”. Dyrektor ZCAS przytoczył 

kolejne stwierdzenie podniesione na ostatniej sesji cyt. „nie mamy szansy na uzyskanie od Dyrektora 

odpowiedzi na nieścisłości”. Dyrektor ZCAS poinformował, że radny Krzysztof Koronkiewicz nigdy nie 

starał się uzyskać tych informacji. Dyrektor ZCAS dodał, że radny nigdy nie zaprosił go na posiedzenie 

komisji, nigdy nie przyszedł porozmawiać osobiście o problemach, które jak przyznał Dyrektor ZCAS 

istnieją. Dyrektor ZCAS zaznaczył, że był skłonny udzielić wszelkich informacji i współpracować w kwestii 

funkcjonowania jednostki cyt. „po prostu, żeby Pan rozumiał więcej aniżeli Pan rozumie”.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zwrócił uwagę, że poczuł się obrażony powyższą wypowiedzią.   

  

Dyrektor ZCAS stwierdził, że nie obraził radnego Krzysztofa Koronkiewicza.  

 

Radny Stanisław Wełniak ponowił prośbę o to, aby Dyrektor ZCAS cyt. „przestał gadać bzdury” i aby 

dalsza jego wypowiedź dot. konkretów.   

 

Dyrektor ZCAS poprosił o nieprzerywanie po raz kolejny jego wypowiedzi.  

 

Przewodniczący zwrócił się do Dyrektora ZCAS, aby odnosił się on do radnych z szacunkiem i aby 

przedstawił swoje konkretne wnioski i zmierzał do końca swojej wypowiedzi, chyba, że chce ją zakończyć.  

 

Dyrektor ZCAS poinformował, że nie chciałby jeszcze kończyć swojej wypowiedzi, ponieważ chciałby 

podnieść jeszcze kilka wątków, chyba że Przewodniczący chce odebrać mu możliwość dalszej wypowiedzi.  

 

Dyrektor ZCAS poinformował, że radny Krzysztof Koronkiewicz na sesji w dniu 31 sierpnia 2022 r. 

stwierdził, że koszt za naukę pływania wynosi 300 zł od uczestnika. Dyrektor ZCAS zadał pytanie, jakiego 

okresu dot. ta cena, za ile lekcji i kto zażądał odpłatności w takiej wysokości? Dyrektor ZCAS stwierdził, że 

dobrze funkcjonujące szkółki pływackie, nauczające zgodnie z nowymi zasadami są zadowolone. Dyrektor 
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ZCAS poinformował, że działają 4 szkółki pływackie a te, które zrezygnowały, zrobiły to nie ze względu na 

obowiązujące zasady ale m.in. ze względów osobistych. Dyrektor ZCAS zaznaczył, że tylko 1 szkółka 

wyraziła uwagi co do tych zasad, pozostałe szkółki nie przyjmują tego jako atak na ich działalność. Dyrektor 

ZCAS zwrócił się z prośbą do radnego o to, aby nie powodować fermentu w tej sprawie. Dyrektor ZCAS 

odniósł się do kolejnej wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza w odpowiedzi na stwierdzenie 

radnego Janusza Justyny dot. nauki pływania dla uczniów szkół cyt. „dzieci chodzą w szkole na basen ale 

wiesz”. Dyrektor ZCAS zadał pytanie, czy radny Krzysztof Koronkiewicz uważa, że lekcje prowadzone 

przez szkoły są nieefektywne, że nauczyciele nie potrafią prowadzić tych zajęć a dzieci nie nauczą się 

pływać?  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że w ww. wypowiedzi poruszył temat bezpieczeństwa dzieci a 

nie kwestię nauki pływania.   

 

Dyrektor ZCAS poinformował, że bezpieczeństwo dzieci jest zapewnione przez opiekunów oraz 

ratowników.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz dodał, że bezpieczeństwa dzieci pilnuje tylko 1 ratownik i tym samym, 

zadaniem radnego, te zajęcia nie są zabezpieczone. Radny podkreślił, że na basenie powinno przebywać 2 

ratowników. Radny poinformował, że szkoły nie wysyłają dzieci na zajęcia w przypadku zabezpieczenia 

pływalni przez 1 ratownika.   

 

Dyrektor ZCAS poinformował, że na basenie nie musi przebywać 2 ratowników, ponieważ można wyłączyć 

strefy basenowe.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zaznaczył, że w przypadku niecki 25 metrowej na basenie powinno 

przebywać 2 ratowników.   

 

Dyrektor ZCAS zadał pytanie, skąd radny wie, że niecka ta ma długość 25 m a nie 24,99 m? 

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie, jeżeli Dyrektor ZCAS nie zna wymiarów swojego obiektu to 

co tutaj robi? Radny dodał, że zmierzył nieckę i jej długość wynosi 25 m.  

 

Przewodniczący poprosił o przedstawienie przez Dyrektora ZCAS 2 konkretnych wniosków na koniec.  

 

Dyrektor ZCAS poinformował, że radny Krzysztof Koronkiewicz przeszkadza w jego wypowiedzi i zwrócił 

się z prośbą o umożliwienie jej dokończenia.  

 

Radny Stanisław Wełniak zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego o odebranie głosu Dyrektorowi ZCAS.   
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Dyrektor ZCAS odniósł się do stwierdzenia, że cyt. „p. Pieniążkowski musiał zwolnić się z pracy”. 

Dyrektor ZCAS zdementował powyższe, ponieważ p. Pieniążkowski odszedł z pracy cyt. „na własne 

życzenie, nie będąc przez nikogo nagabywanym ani zmuszanym. Sam zdecydował o tym, że odchodzi ze 

ZCAS, bo oczywiście znalazł sobie posadkę w innej jednostce, w której już miał pół etatu no ale to jego 

sprawa”. Dyrektor ZCAS stwierdził, że ostatni rok pracy w ZCAS p. Jakuba Pieniążkowskiego sprowadzał 

się do tego, że cyt. „nic nie umiał”.  

 

Radny Stanisław Wełniak zwrócił się do Dyrektora ZCAS cyt. „Pani Dyrektorze, zejdź Pan, wstydu 

oszczędź”.  

 

Przewodniczący zadał pytanie, czy Dyrektor ZCAS przedstawia całą historię ZCAS, czy mówi o swojej 

osobie?  

 

Dyrektor ZCAS stwierdził, że mówi o przypadku Przewodniczącego tzn. jego stwierdzeniu, że cyt. „musiał 

się zwolnić z pracy”. Dyrektor ZCAS podkreślił, że powyższe nie jest prawdą. Dyrektor ZCAS dodał, że 

Przewodniczący przez ostatnie 4 miesiące pracy w jednostce cyt. „nie wykonywał nic poza tym, że po prostu 

starał się Pan udawać, że Pan pracuje”.  

 

Przewodniczący podziękował Dyrektorowi ZCAS za tą ocenę i dodał, że podobnie ocenia Dyrektora ZCAS. 

Przewodniczący stwierdził, że ZCAS pracuje na bazie planu pracy przyjętego przez Radę Miejską. 

Przewodniczący zadał pytanie, czy w ww. planie znajdowały się jakieś zadania nie realizowane przez niego 

do momentu zakończenia pracy w tej jednostce?   

 

Dyrektor ZCAS poinformował, że pracownik wykonuje również bieżące obowiązki. Dyrektor ZCAS dodał, 

że Przewodniczący jako ówczesny pracownik ZCAS powinien był wykonywać również bieżące obowiązki i 

polecenia przełożonych.  

 

Przewodniczący stwierdził, że jeżeli Dyrektor ZCAS nie ma już „ciekawszych tematów” to jego wypowiedź 

zostanie zakończona.  

 

Dyrektor ZCAS poinformował, że ma „ciekawsze tematy” i chciałby kontynuować swoją wypowiedź.  

 

Przewodniczący dodał, że Dyrektor ZCAS ma ostatnie słowo.   

 

Dyrektor ZCAS zadał pytanie, czy Przewodniczący chce mu odebrać głos?  
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Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Dyrektora o dokończenie wypowiedzi, ponieważ radni chcą zadać 

pytania Dyrektorowi ZCAS w związku z jego wypowiedzią.   

 

Dyrektor ZCAS zwrócił się do radnego Stanisława Wełniaka odnośnie jego sformułowania podniesionego 

na ostatniej sesji.   

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że Dyrektor ZCAS „nie jest od zadawania pytań”.  

 

Dyrektor ZCAS poinformował, że radny Stanisław Wełniak miał stwierdzić, że cyt. „wynajmowanie torów 

to nieporozumienie”. Dyrektor ZCAS dodał, że radny nie uzupełnił wiedzy, ponieważ nie tylko tory mogą 

być wynajmowane ale również połowa niecki rekreacyjnej o czym radny miał mówić, że dzieci nie będą 

miały gdzie się uczyć.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie, czy można wynająć całą nieckę basenową?  

 

Dyrektor ZCAS zadał pytanie, w jakim celu?  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz doprecyzował, że do waterpolo.  

 

Dyrektor ZCAS poinformował, że niecka basenowa może zostać wynajęta i w cenniku są takie pozycje. 

Dyrektor ZCAS kontynuował poprzednią wypowiedź odnośnie stwierdzenia radnego Stanisława Wełniaka. 

Dyrektor ZCAS poinformował, że radny miał stwierdzić, że jest to zmiana w stosunku do szkółek 

pływackich na niekorzyść. Zdaniem Dyrektora ZCAS, nie jest to zmiana na niekorzyść, ponieważ zasady są 

korzystne dla tych szkółek, co zostało przez te podmioty potwierdzone. Dyrektor ZCAS dodał, że koszty 

prowadzenia szkółek pływackich zgodnie z nowymi zasadami są porównywalne z poprzednimi tylko cyt. 

„trzeba sobie umieć dobrze zorganizować zajęcia, to jest podstawa”. Dyrektor ZCAS zaznaczył, że ww. 

kwestia nie znajduje się w jego gestii, o czym dobrze powinien wiedzieć każdy prowadzący działalność 

gospodarczą. Następnie Dyrektor ZCAS odniósł się do kwestii anonimu podniesionego przez radną Mariolę 

Wegner w zakresie oceny wynagrodzeń, traktowania ludzi, premiowania, wykorzystywania obiektów do 

prowadzenia działalności gospodarczej. Dyrektor ZCAS stwierdził, że w powyższej sprawie radna również 

powinna spotkać się z nim w celu wyjaśnienia tych sygnałów. Dyrektor ZCAS wyraził ubolewanie, że do 

takiego spotkania nie doszło.       

 

Radna Mariola Wegner poinformowała, że w powyższej sprawie zostało wysłane pismo do Burmistrza, do 

którego Dyrektor ZCAS mógł się odnieść i dodała, że odpowiedź Burmistrza na powyższe pismo otrzymali 

pozostali radni. Radna podkreśliła, że nie można w stosunku do niej podnieść zarzutu, że nie podjęła rozmów 

w tej sprawie z uwagi na powyższą informację skierowaną do Burmistrza.  
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Dyrektor ZCAS zadał pytanie, czy radna pod jego adresem kierowała te uwagi na ostatniej sesji? 

 

Radna Mariola Wegner poinformowała, że przeczytała treść anonimu, co zostało skierowane do Komisji 

Rewizyjnej.  

 

Dyrektor ZCAS zadał pytanie, czym dla radnej jest „anonim”?  

 

Przewodniczący zwrócił uwagę, aby Dyrektor ZCAS dokończył swoją wypowiedź i nie odpytywał radnych 

oraz aby ewentualnie odpowiadał na ich pytania.   

 

Dyrektor ZCAS stwierdził, że jego zdaniem „anonim” nie jest żadną podstawą do wyciągania 

jakichkolwiek wniosków, ponieważ jest informacją niepotwierdzoną i dlatego właśnie należałoby dojść do 

sedna sprawy. Dyrektor ZCAS odniósł się do wypowiedzi radnego Jakuba Pieniążkowskiego dot. sprawy 

układu nawadniania podniesionej na ostatniej sesji. Dyrektor ZCAS dodał, że dyskusja w tej sprawie trwała 

już od kilku lat. Dyrektor ZCAS zadał pytanie radnemu, jakie podjął on działania w kierunku uruchomienia 

tego układu? Następnie Dyrektor ZCAS podniósł temat wiat dla zawodników rezerwowych na stadionie przy 

ul. Wioślarskiej, które stoją tam od 10 lat i zostały zamontowane w sposób niebezpieczny, przyciśnięte 

bloczkami betonowymi, wiatr je porywa te wiaty i dlatego uległy uszkodzeniu. Dyrektor ZCAS zadał 

pytanie, czy Przewodniczący jako ówczesny pracownik ZCAS nie powinien zająć się tą sprawą i uznać jej 

jako priorytet i odpowiednio je umocować, zabezpieczyć te wiaty? Dyrektor ZCAS dodał, że nowe wiaty są 

już montowane i obecnie zostanie to wykonane konkretnie a cyt. „a nie taka partyzantka jaka była 

wcześniej”.     

 

Na pytanie Przewodniczącego, czy Dyrektor ZCAS zakończył swoją wypowiedź, Dyrektor ZCAS 

poinformował, że jeszcze nie zakończył swojej wypowiedzi. Przewodniczący udzielił głosu radnemu 

Maciejowi Zającowi.  

 

Radny Maciej Zając zadał następujące pytania Dyrektorowi ZCAS: ilu obecnie należy zatrudnić 

ratowników, aby basen funkcjonował zgodnie z przepisami? Ile „na rękę” zarabia ratownik? Czy były 

podejmowane próby zatrudnienia ratowników za pośrednictwem urzędu pracy, czy innych narzędzi „HR” i 

jakie były rezultaty tych działań tj. czy były jakieś zgłoszenia w odpowiedzi na te ogłoszenia?  

 

Dyrektor ZCAS poinformował, że aby pływalnia mogła normalnie funkcjonować brakuje 2 etatów 

ratowników i m.in. stąd te problemy, o których wcześniej wspomniała p. Dyrektor SP nr 2. Dyrektor ZCAS 

zaznaczył, że są podejmowane wszystkie możliwe działania w kierunku zatrudnienia ww. pracowników, 

nawet poprzez pokrycie kosztów uzyskania odpowiednich uprawnień przez zainteresowane tą pracą osoby. 

Na podstawie umowy lojalnościowej taka osoba miałaby obowiązek przepracowania w jednostce jakiegoś 

okresu czasu. Dyrektor ZCAS dodał, że kursy na ratowników dopiero się odbędą, co będzie wymagało 
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upływu jakiegoś okresu czasu, aby tych ludzi zatrudnić. Dyrektor ZCAS poinformował, że wysokość 

wynagrodzenia ratownika wynosi od ok. 3.700,00 zł do 4.200,00 zł brutto. Dyrektor ZCAS nadmienił, że 

miały miejsce próby zatrudnienia m.in. jednym z takich działań jest ww. kwestia uzyskiwania uprawnień z 

dofinansowaniem ZCAS. Dyrektor ZCAS dodał, że na tą próbę odpowiedziało kliku chętnych. Wcześniej 

podejmowano takie próby drogą oficjalną jak i nieoficjalną m.in. „pocztą pantoflową”. Dyrektor ZCAS 

zaznaczył, że rotacja w grupie ratowników jest bardzo duża i w tym roku wynosiła ok. 50%, co jest 

problemem dla jednostki, aby podołać obecnym wyzwaniom.  

 

Radny Maciej Zając stwierdził, że wystarczy zatrudnienie 2 ratowników, aby rozwiązać obecną sytuację. 

Zdaniem radnego, nie jest to temat, żeby wywoływać cyt. „nie wiadomo jaki szum”. Radny dodał, że na 20 

tys. miasto wraz z okolicznymi gminami te 2 osoby na pewno się znajdą. Radny stwierdził, że 

wynagrodzenie w wysokości 4 tys. zł nie jest małą kwotą jak na realia złotowskie.   

 

Radna Mariola Wegner odniosła się do swojego pytania skierowanego wcześniej do p. A. M. dot. kwestii 

upowszechnienia informacji/ogłoszeń w zakresie przeprowadzenia testów do grupy waterpolo. Radna 

poinformowała, że z wypowiedzi wynika, że takich informacji nie było. Radna dodała, że z tych wypowiedzi 

wynika również, co potwierdził p. A. M., że skład tej grupy był ten sam i nie było testowania zawodników z 

zewnątrz.  

 

Dyrektor ZCAS poinformował, że jak wspomniał na początku swojej wypowiedzi, skład tej grupy ulegał 

zmianie i dodał, że nie można powiedzieć, że była to zawsze ta sama grupa. Dyrektor ZCAS stwierdził, że 

widocznie p. A. M. inaczej ocenił te fakty ale rzeczywiście uczestniczy zmieniali się. Dyrektor zaznaczył, że 

nie było to „testowanie na zawody” tylko chodziło o „testowanie po pandemii” oraz „testowanie 

zainteresowania i frekwencji, która ewentualnie się pojawiała”.   

 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie, czy p. Tadeusz Drobczyński jako Dyrektor ZCAS jest 

odpowiedzialny za tą jednostkę?  

 

Dyrektor ZCAS poinformował, że takie ma stanowisko.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie, czy jako Dyrektor ZCAS odpowiada on za przestrzeganie 

regulaminów w tej jednostce?  

 

Dyrektor ZCAS odpowiedział pozytywnie na ww. pytanie tzn. że odpowiada za przestrzeganie 

regulaminów w tej jednostce.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie, czy został złamany regulamin poprzez nieprawidłowy udział 

w zajęciach na pływalni „Laguna”?  
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Dyrektor ZCAS stwierdził, że jeżeli został złamany regulamin pływalni, to również został złamany 

regulamin hali „Złotowianka”, w której zajęcia również odbywały się po godz. 22.00.   

  

Radny Krzysztof Żelichowski zaznaczył, że jego pytanie nie dot. hali „Złotowianki” tylko konkretnego 

przypadku dot. gry w waterpolo na pływalni. Radny ponownie zadał pytanie, czy został złamany regulamin 

pływalni „Laguna”?  

 

Dyrektor ZCAS zadał pytanie, czy ten regulamin określa, że nie może być aktywności po godz. 22.00?  

 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że oczekuje od Dyrektora ZCA odpowiedzi w kwestii złamania 

regulaminu pływalni?  

 

Dyrektor ZCAS stwierdził, że jego zdaniem nie został złamany regulamin pływalni „Laguna”. 

 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie, czy on sam złamał regulamin nie płacąc 30 zł i nie 

uczestnicząc w zajęciach tenisa?  

 

Dyrektor ZCAS stwierdził, że powyższe pytania są trochę z „dziedziny śmiesznej”.   

 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że powyższe pytanie zostało zadane przez Dyrektora ZCAS w 

jego poprzedniej wypowiedzi.  

 

Dyrektor ZCAS stwierdził, że radny posiada wolną wolę i wybór i cyt. „nie musi łamać regulaminu ani go 

nie łamać, żeby korzystać z płatności lub też nie”.    

 

Radny Krzysztof Żelichowski wyjaśnił, że właśnie dlatego podnosi tą sprawę, dlaczego Dyrektor ZCAS w 

swojej wypowiedzi wywołał osobę radnego, że nie chciał zapłacić 30 zł za godzinę. Radny stwierdził, że po 

pierwsze nie uważał, iż ma taki obowiązek. Po drugie, ZTT nie zniszczyło kortów, ZTT „wskrzesiło” te korty, 

o czym Dyrektor ZCAS dobrze wie. Radny dodał, że ZTT z własnych środków wybudowało czwarty kort 

oraz zakupiło domek tenisowy, który jest w zarządzie ZCAS. Radny poinformował, że ZTT pomagał ZCAS 

w utrzymaniu porządku nie tylko na kortach tenisowych ale również na Orliku i na boisku wielofunkcyjnym. 

Radny zaznaczył, że nie ma żadnych pretensji do uczestników zajęć waterpolo, którzy brali w nich udział po 

godz. 22.00. Radny dodał, że Dyrektor ZCAS jako osoba pełniąca tą funkcję i jednocześnie uczestnicząca w 

tych zajęciach powinien posiadać świadomość cyt. „że coś jest nie tak”. Radny stwierdził, że Dyrektor 

ZCAS nie może mieć „pretensji do całego świata tylko nie do siebie”. Radny zaznaczył, że Dyrektor ZCAS 

próbuje wszystkich obwinić, radny dodał, że nie wie o co. Radny dodał, że Dyrektor ZCAS podnosi kwestie 
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sprzed kilku lat i nie dostrzega w swoim postępowaniu żadnego błędu. W ocenie radnego, Dyrektor ZCAS 

po prostu „zbłaźnił się” swoim wystąpieniem.     

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do kwestii podniesionych przez Dyrektora ZCAS w jego 

wypowiedzi m.in. dot. radnego. Radny nawiązał do stwierdzenia Dyrektora ZCAS, że radny „atakuje” go od 

9 miesięcy. Radny poinformował, że „atakuje” tylko błędną pracę Dyrektora ZCAS, która doprowadza do 

tego, że sport w mieście „upada”. Radny wyraził zdziwienie wypowiedzią Dyrektora ZCAS na temat 

problemu kadrowego, ponieważ niedawno zadał on pytanie o ratowników a Dyrektor ZCAS miał 

potwierdzić, że nie ma problemów z ratownikami. Radny poinformował, że kilka miesięcy temu zwrócił się 

do Burmistrza o podwyżkę dla ratowników a Dyrektor ZCAS miał stwierdzić, że ratownicy dobrze zarabiają 

cyt. „nie poszedł Pan za pracownikiem”. Radny zaznaczył, że Dyrektor ZCAS nie powinien obecnie 

twierdzić, że nagle od tygodnia pojawił się problem kadrowy w związku z tym, iż jeden z ratowników jest na 

zwolnieniu i szkoła nie może uczestniczyć w zajęciach na pływalni. Radny podkreślił, że te problemy 

istnieją już od wielu miesięcy i radny je zgłaszał m.in. Dyrektorowi ZCAS, który nie chciał ich przyjąć. 

Następnie radny odniósł się do wypowiedzi Dyrektora ZCAS na temat poprzednio rozgrywanych zawodów 

waterpolo i udziału w nich drużyny ze Słupska i troski Dyrektora ZCAS o ich powrót na czas domu. Radny 

dodał, że drużyna ta, według radnego z pochodziła z Więcborka i uczestniczyła w zawodach tylko w jednym 

roku a rozgrywki te odbywały się przez 2 lata. Radny podkreślił, że wówczas rozgrywki kończyły się zawsze 

przed godz. 22.00, co Dyrektor ZCAS w swojej wypowiedzi potwierdził w związku z udziałem w nich 

drużyny ze Słupska i działaniami nakierowanymi na jej powrót do domu na czas. Radny poinformował, że 

nie chciałby zabierać głosu na temat treningów, które wówczas miały odbywać się po godz. 22.00. Radny 

zaznaczył, że na pewno nie brał udziału w treningach po godz. 22.00, ponieważ pora ta jest zbyt późna dla 

radnego na odbywanie treningów. Radny poinformował, że sprawę pensji pracowników jednostki zgłaszał 

Burmistrzowi i dodał, że Dyrektor ZCAS wówczas nie wsparł radnego cyt. „był Pan cienki i nie dbający w 

ogóle o swoich pracowników”.   

 

Dyrektor ZCAS zwrócił uwagę, aby radny Krzysztof Koronkiewicz go nie obrażał.   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że nie obraził Dyrektora ZCAS. Radny stwierdził, że Dyrektor 

ZCAS „bardzo cienko” zadbał o pracowników i dodał, że wręcz Dyrektor ZCAS w ogóle nie zadbał o nich, 

ponieważ wówczas kiedy radny upomniał się o podwyżkę dla pracowników basenu, to Dyrektor ZCAS miał 

nie potwierdzić słów radnego, że jest taka potrzeba. Radny odniósł się również do sprawy podwyżek dla 

szkółek pływackich. Radny poinformował, że informację o kwocie w wysokości 300 zł, o której wspomniał 

na ostatniej sesji, otrzymał od prowadzących te szkółki. Radny zaznaczył, że kwota ta nie wynikała z jego 

obliczeń. Radny zadał pytanie, czy Dyrektor ZCAS otrzymał skargę od 2 rodziców na swoje działania? 

Radny dodał, że skarga trafiła również do wiadomości Burmistrza. Radny w kontekście działalności 

podmiotów w obiekcie pływalni zapytał, czy wszyscy wynajmujący zostali potraktowani równo i otrzymali 

podwyżkę? Czy „fitness” też otrzymał podwyżkę? Radny poinformował, że z informacji uzyskanych od 
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prowadzącego szkółkę wynika, iż ww. podmiot raczej nie otrzymał podwyżki. Radny odniósł się do sprawy 

bezpieczeństwa na basenie i liczby ratowników zabezpieczających osoby korzystające z pływalni. Radny 

wyraził zdziwienie, że Dyrektor ZCAS, który tak się „wychwala”, że jest ratownikiem z „KPP” (kurs 

pierwszej pomocy) zakłada, że 1 osoba wystarczy na basenie. Radny zadał pytanie, czy Dyrektor ZCAS ma 

świadomość ile osób przeprowadza resuscytację? Radny poinformował, że resuscytację przeprowadzają 2 

osoby. Radny podkreślił, że w przypadku podtopienia lub utopienia się dziecka jeden ratownik będzie miał 

problemy z przeprowadzeniem resuscytacji i powiadomieniem pogotowia ratunkowego. Radny zadał pytanie, 

czy Dyrektor ZCAS ma świadomość, że przeprowadzenie resuscytacji w takich warunkach zakończy się 

niepowodzeniem? Radny zaznaczył, że Dyrektor ZCAS oraz ratownicy mają taką świadomość. Radny 

stwierdził, że ratownik zabezpieczający nieckę basenową przez 8 godzin nie jest w stanie nawet skorzystać z 

toalety, nie ma możliwość mieć przerwy w celu zjedzenia posiłku. Zdaniem radnego, taka sytuacja nie jest 

bezpieczna dla użytkowników obiektu. Radny stwierdził, że jeżeli Dyrektor ZCAS twierdzi, że jest „dobry” 

dla pracowników to raczej nie powinno być takiej rotacji tej kadry. Radny przytoczył „pisemną” rozmowę z 

jednym z byłych pracowników. Radny poinformował, że cyt. „była taka wcześniejsza tam rozmowa, czy jest 

w stanie to po prostu też przedłożyć Komisji Rewizyjnej”. Radny dodał, że ta rozmowa dot. szkółek 

pływackich, cen i szkół. Radny nadmienił, że otrzymał również informację, która została wysłana do szkół. 

Radny odczytał treść otrzymanej wiadomości od ww. jednego z byłych pracowników cyt. „Widzisz, Panu P. i 

jeszcze tam jednemu to odpowiada. Ja tam już nie pracuję, każdy kto mądrzejszy był to się zwolnił bo z … 

nie mógł wytrzymać”. Radny zadał pytanie, czy autor ww. wiadomości mógłby te informacje przedłożyć 

Komisji Rewizyjnej. Radny przytoczył dalszą część wiadomości cyt. „ja mówię ta wiadomość poszła do 

wszystkich rodziców ze szkoły, ktoś na pewno się odezwie, bo to jest kpina, żeby odwoływać zajęcia szkolne, 

bo nie ma ratownika. To z popołudniowej zmiany ratownika można zdjąć a odwołać zajęcia ze szkółek? 

Każdy cicho siedzi, bo się boi o robotę pewnie a ci co się zwolnili to mają …. Bo są szczęśliwi, że odeszli od 

tego …. Teraz każdy na oczy przejrzał, że z gościem coś jest nie tak”. Radny stwierdził, że Dyrektor ZCAS 

nie powinien twierdzić, że dba o swoich pracowników, ponieważ ze ZCAS odchodzą konserwatorzy, 

opiekunowie boisk, ratownicy cyt. „Panie Drobczyński niech Pan przestanie, bo tak jak tutaj potwierdzę 

kolega Pan Żelichowski powiedział ośmieszył się Pan w tym momencie bardzo”.  

 

Dyrektor ZCAS stwierdził, że z powyższych wypowiedzi wynika, że „atak” trwa dalej. Dyrektor ZCAS 

dodał, że raczej się nie skończy i następnie odniósł się do podniesionych w tych wypowiedziach zarzutów. 

Dyrektor ZCAS poinformował, że nie od dziś jest wiadomym, że w jednostce są problemy kadrowe. 

Dyrektor ZCAS dodał, że od dłuższego czasu informował o tym, że rotacja ratowników na basenie jest duża 

i zaprzeczył, że podczas rozmowy z radnym Krzysztofem Koronkiewiczem 2 miesiące lub pół roku temu 

miał stwierdzić, że wszystko jest w porządku. Dyrektor ZCAS odniósł się do przytoczonego w wypowiedzi 

radnego stwierdzenia, że Dyrektor ZCAS miał powiedzieć, że „ratownicy dobrze zarabiają”. Dyrektor ZCAS 

zaznaczył, że większego absurdu nie słyszał. Dyrektor ZCAS dodał, że zawsze dbał o swoich pracowników a 

radny obecnie cyt. „kłamliwie w tej chwili stwierdza jakieś fakty nie wiem skąd wzięte”. Dyrektor ZCAS 

podkreślił, że dba o każdego pracownika, aby zachować ciągłość pracy oraz aby pracownicy odpowiednio 



Protokół Nr LI.2022 z LI sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2022 r.  
 

32 

  

zarabiali. Dyrektor ZCAS zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z tego, że bez konkretnego wynagrodzenia dla 

tych osób niestety ta kadra nie zostanie utrzymana bez rotacji. Dyrektor ZCAS dodał, że ww. zarzut radnego 

jest bezpodstawny. Dyrektor ZCAS poinformował, że radny ma „kłopot z pamięcią”, ponieważ w 

poprzednim okresie radny uczestniczył w treningach waterpolo. Dyrektor ZCAS odniósł się do skargi 

rodziców w związku z nauką pływania i potwierdził, że skarga wpłynęła ale tylko z jednej szkółki, pozostałe 

szkółki funkcjonują i nie ma żadnych skarg. Dyrektor ZCAS zaproponował zaproszenie przedstawicieli 

szkółek pływackich w celu wypowiedzenia się na temat ich działalności. Dyrektor ZCAS dodał, że rodzice 

nie wnoszą żadnych skarg i zażaleń. Ponadto skarg i zażaleń nie wnoszą również klienci indywidualni, 

którzy wcześniej nie mieli gdzie pływać. Natomiast obecnie zostały wyznaczone tory oraz strefy, w których 

lokują się szkółki pływackie. Dyrektor ZCAS zaznaczył, że w tym zakresie panuje wreszcie porządek. 

Dyrektor ZCAS poinformował, że dużo większej odpłatności nie ma i wszystko zależy od rozsądnie 

zaplanowanych zajęć, które mogą być przeprowadzone z jeszcze większą korzyścią dla tych podmiotów. 

Dyrektor ZCAS dodał, że nie będzie się odnosił do cen szkółek pływackich. Zdaniem Dyrektora ZCAS, 

bilans ekonomiczny każdej z funkcjonujących szkółek może być jeszcze bardzo pozytywny i wszystko 

zależy od kwestii odpowiedniej organizacji zajęć. Następnie Dyrektor ZCAS odniósł się do sprawy 

obecności 1 ratownika na basenie. Dyrektor ZCAS poinformował, że od 2005 r. na pierwszej zmianie 

notorycznie był tylko 1 ratownik przy tych samych przepisach, które obowiązują obecnie. Dyrektor ZCAS 

zapytał, czy wówczas wszystko było w porządku? Dyrektor ZCAS dodał, że wówczas nie było 6 etatów, 

tylko było ich mniej. Radny zadał pytanie, czy to nie jest hipokryzja ze strony części radnych? Dyrektor 

ZCAS zadał pytanie radnemu Krzysztofowi Koronkiewiczowi, ilu zatrudniłby ratowników na jednej zmianie 

na basenie?   

 

Przewodniczący zadał pytanie, czy Dyrektor ZCAS przedstawił już swoje wszystkie odpowiedzi? 

Przewodniczący po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi od Dyrektora ZCAS poprosił go o kontynuowanie 

odpowiedzi na pytania.  

 

Dyrektor ZCAS odniósł się do wiadomości (sms) przedstawionego przez radnego Krzysztofa 

Koronkiewicza. Dyrektor ZCAS stwierdził, że w żadnej załodze nie ma 100% osób, co do których nie ma 

uwag. Dyrektor ZCAS wyraził przypuszczenie, że radny mógł otrzymać ww. sms od osoby, która została 

ukarana przez Dyrektora ZCAS. Dyrektor ZCAS przyznał, że również nakładał kary w związku z 

nieprzestrzeganiem zasad pracy oraz dochowywaniem bezpieczeństwa klientów. Dyrektor ZCAS stwierdził, 

że nie można sugerować się obecnie 1 sms od osoby, która być może nawet nie była pracownikiem jednostki. 

Dyrektor ZCAS zaznaczył, że w ZCAS trudno się teraz pracuje przez „pewne względny”. Dyrektor ZCAS 

dodał, że atmosfera, która została stworzona wokół ZCAS wraz z innymi sprawami dotykającymi tą 

jednostkę w związku z obecnymi czasami kryzysu utrudnia znacznie pracę. Zdaniem Dyrektora ZCAS, 

należy rozsądnie i „normalnie” potraktować wszystkie kwestie a nie „przesadnie z przerostem albo dla 

przekory”. Dyrektor ZCAS odniósł się do stwierdzenia wyrażonego przez radnego Krzysztofa 
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Żelichowskiego w stosunku do jego wystąpienia, że cyt. „zbłaźnił się Pan występem” i stwierdził, że „vice 

versa”.  

 

Dyrektor ZCAS nawiązał do ostatniego artykułu redaktora p. P.S. dot. rzekomego kontaktu telefonicznego z 

Dyrektorem ZCAS. Dyrektor ZCAS nadmienił, że nie wie w jakiej sprawie został wykonany ten telefon, 

którego nie odebrał, ponieważ było już po godzinach pracy tj. ok. godz. 17.00. Dyrektor ZCAS 

poinformował, że kilka dni po powyższym zdarzeniu pojawił się artykuł z następującymi stwierdzeniem cyt. 

„telefonowaliśmy do p. Drobczyńskiego ale on nie odebrał”. Dyrektor ZCAS zwrócił się do redaktora p. P. S. 

i poinformował, że po godzinach pracy odbiera telefony prywatne, od przełożonych i od pracowników na 

wypadek awarii. Dyrektor ZCAS podkreślił, że p. redaktor nie należy do którejkolwiek z wymienionych 

grup i zwrócił się z prośbą, aby przygotowując artykuł był on wiarygodny a nie „zakłamany”.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie Dyrektorowi ZCAS, w którym momencie go uraził lub 

przekazał jakąś nieprawdę w swojej wypowiedzi?   

 

Dyrektor ZCAS stwierdził, że odpowiedział radnemu tylko cyt. „vice versa no i tyle”.  

 

Radny Roman Głyżewski stwierdził, że należy zakończyć tą dyskusję cyt. „wojenkę”, ponieważ 

podniesione kwestie zostaną rozpatrzone w innym miejscu tj. w toku kontroli Komisji Rewizyjnej. Radny 

zgłosił formalny wniosek odnośnie zamknięcia tej dyskusji i przystąpienia do rozpatrzenia kolejnych 

punktów określonych w porządku obrad.   

 

Przewodniczący zabrał głos w związku z wypowiedziami Dyrektora ZCAS na swój temat. Przewodniczący 

przyznał rację Dyrektorowi ZCAS, że w jednostce aktualnie pracuje się trudno i stwierdził, że w ZCAS 

pracowało się trudno i dlatego zmienił pracę. Przewodniczący podkreślił, że nie zmienił pracy na „posadkę” 

tylko obecnie na bardzo odpowiedzialne stanowisko, na którym zarządza grupą ludzi i w przeciwieństwie do 

Dyrektora ZCAS aktualny menager Przewodniczącego jest kompetentny i wie jak zarządzać ludźmi. 

Następnie Przewodniczący nawiązał do wypowiedzi Dyrektora ZCAS na temat stosunku Przewodniczącego 

do podniesienia cen za obiekty sportowe. W ocenie Przewodniczącego, wzrost cen podniesionych przez 

Dyrektora ZCAS lub zatwierdzonych jako propozycja Dyrektora ZCAS przez Burmistrza był za wysoki. 

Przewodniczący dodał, że ceny te należało podnieść o stopę inflacji a nie o 60% jak w przypadku kortów 

tenisowych. Przewodniczący poinformował, że ostatnio był na wizycie studyjnej w Gminie Kluczbork i 

zapytał, czy Dyrektor ZCAS wie, ile kosztuje w tym mieście wejście na basen w soboty dla klubów 

sportowych? Przewodniczący poinformował, że koszt ten wynosi 1 zł, ponieważ tam stawia się na sport i 

masowość cyt. „bo tam rozumieją czym jest sport”. Przewodniczący dodał, że wejście do ośrodka 

wypoczynkowego z otwartym basenem, z toaletami i dostępem do infrastruktury, w tym boisk i kortów 

tenisowych kosztuje 10 zł. Przewodniczący nadmienił, że ww. cena biletu obejmuje również możliwość 

korzystania ze sprzętu sportowego. Przewodniczący odniósł się do wypowiedzi Dyrektora ZCAS, w której 
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stwierdził, że Przewodniczący przez ostatnie miesiące „nic nie robił”. Przewodniczący poinformował, że 

tylko w maju br., już po jego odejściu z pracy, otrzymywał telefony z klubów sportowych, które zgłosiły się 

do „Złotowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich” z prośbą o jego powrót do pracy, ponieważ tabela rozgrywek na 

10 kolejek pojawiła się dopiero po 8 kolejce. Przewodniczący zapytał, czy tak powinna wyglądać 

organizacja imprez z ramienia ZCAS? Przewodniczący stwierdził, że „nie do końca”. Zdaniem 

Przewodniczącego, działania Dyrektora ZCAS w kierunku wykonania układu nawodnienia są znikome, 

ponieważ tego systemu jeszcze nie zamontowano. Przewodniczący zgodził się, że dotychczasowe wiaty dla 

zawodników wymagały wymiany i dlatego, na jego prośbę skierowaną do Dyrektora ZCAS, w ubiegłym 

roku zostały zakupione nowe wiaty. Przewodniczący dodał, że przez ostatni rok czasu w tym temacie nic się 

nie wydarzyło. Przewodniczący poinformował, że wielokrotnie słyszał od ratowników, że próbowali wraz z 

Dyrektorem ZCAS zmienić warunki pracy, na co Dyrektor ZCAS miał nie wyrazić zgody i dlatego, zdaniem 

Przewodniczącego, ratownicy zaczęli odchodzić z pracy. Przewodniczący dodał, że na powyższe są dowody 

w postaci pism z prośbą o zmianę warunków pracy kierowane do Dyrektora ZCAS, na które Dyrektor ZCAS 

nie wyrażał zgody.       

 

Przewodniczący zakończył punkt 7. sesji „Sprawy różne i zapytania uczestników sesji” i o godz. 17:15 

zarządził 10 – minutową przerwę w obradach. Przewodniczący o godz. 17:25 wznowił obrady.  

 

Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla 

Miasta Złotowa do 2030 roku 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla 

Miasta Złotowa do 2030 roku w materiałach LI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem 

posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że zagłosuje przeciwko przedmiotowemu projektowi uchwały. 

Radny nadmienił, że nie jest przeciwko działaniom związanym z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

Radny dodał, że obecnie miasto nie ma obowiązku podejmowania przedmiotowej uchwały. W ocenie 

radnego, program ten jest opracowany poprawnie jednak jeżeli miałby on obowiązywać, to należałoby 

uwzględnić w nim wiele kwestii, które są postulowane przez Radę ale nie są realizowane jak np. okresowy 

problem z poziomem wody w jeziorze Miejskim. Radny stwierdził, że plan ten został opracowany na 

zasadzie cyt. „wykonaliśmy kawał dobrej roboty nikomu niepotrzebnej”. Radny przeprosił za powyższe 

stwierdzenie obecnych na sali sesyjnej przedstawicieli firmy, która opracowała ten plan i dodał, że jego 

zdaniem jest to cyt. „trochę przerost formy nad treścią”. Radny stwierdził, że nie ma w tym winy ani 

przedstawicieli wykonawcy ani Rady, ponieważ plan ten został zapisany w programie „Funduszy 

Norweskich”. Radny ponownie poinformował, że nie poprze tego projektu uchwały nie ze względu na to, że 

uważa, że opracowanie to zostało źle przygotowane ale uważa, że to nie jest ten czas na przyjmowanie tego 

dokumentu. Radny zaznaczył, że na podjęcie merytorycznej dyskusji w tym temacie należałoby przeznaczyć 

więcej czasu i odnieść się do wszystkich zagadnień, nie tylko w skali marko tzn. ogólnoświatowej ale do 
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skali miejskiej. Radny dodał, że w jego opinii problemów związanych nie tylko z adaptacją do zmian 

klimatycznych ale i z ochroną środowiska naturalnego jest w mieście co niemiara.  

 

Przewodniczący powitał przedstawicieli Wykonawcy i zwrócił się do radnych o zadawanie pytań.  

 

Radny Maciej Zając nie zgodził się z wypowiedzią radnego Stanisława Wełniaka. Zdaniem radnego, 

sprawa miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu wydaje się kluczowa dla Złotowa jako miasta 

ekologicznego, które definiuje się jako miasto dbające o przyrodę. Radny dodał, że poprzez uchwalenie tego 

planu miasto Złotów wychodzi naprzeciw, ponieważ w przyszłym roku miasta powyżej 20 tys. mieszkańców 

będą miały obowiązek przyjąć taki dokument. Radny zaznaczył, iż mimo, że liczba mieszkańców Złotowa 

nie wynosi 20 tys. to jednak należy do tych kwestii podchodzić przyszłościowo i dlatego radny 

poinformował, że zagłosuje za przyjęciem tego planu.   

 

Radny Stanisław Wojtuń stwierdził, że jeżeli większość Rady zadecydowała o przyjęciu programu 

„Funduszy Norweskich” to zaakceptowała również realizację wszystkich zadań w nich zapisanych. Radny 

dodał, że zdaje sobie sprawę, że radny Stanisław Wełniak jest przeciwny „Funduszom Norweskim” i 

zadaniom zapisanym w ich ramach. Radny wyraził niezrozumienie, że Rada miałaby zagłosować przeciw 

przyjęciu tego opracowania. Radny stwierdził, że nie wie, czy ten plan jest nam potrzebny ale ma 

obowiązywać do roku 2030 i w ciągu 8 lat jego obowiązywania może się okazać przydatny np. w ubieganiu 

się środki zewnętrzne. Radny nie rozumie, dlaczego obecnie mamy z niego rezygnować.  

 

Zastępca Burmistrza zadała pytanie, czy radni wyrażają chęć zapoznania się z prezentacją przygotowaną 

przez przedstawicieli Wykonawcy? Radni nie zgłosili takiej woli (prezentacja miała miejsce na posiedzeniu 

komisji stałych). Zastępca Burmistrza uzupełniła informacje przedstawione na posiedzeniu komisji. Zastępca 

Burmistrza zaznaczyła, że przedmiotowy plan nie jest „wymysłem nieuzasadnionym” Urzędu tylko jest 

odpowiedzią na globalne zmiany klimatyczne. Zastępca Burmistrza poinformowała, że uchwalenie planu 

adaptacji do zmian klimatu do tej pory było obowiązkiem miast powyżej 100 tys. mieszkańców, natomiast 

obecnie będzie to również obowiązek dla miast powyżej 20 tys. mieszkańców. Zastępca Burmistrza 

stwierdziła, że to oznacza, że takie plany w takich małych ośrodkach jak Złotów są potrzebne. Zastępca 

Burmistrza odniosła się do stwierdzenia radnego Stanisława Wełniaka, że nie było czasu na zapoznanie się z 

tym projektem i poinformowała, że plan ten był konsultowany z mieszkańcami miasta, rozesłane zostały 

ankiety, w których wzięło udział kilkaset osób. Zastępca Burmistrza dodała, że radni na pewno otrzymywali 

informacje na temat konsultowania tego planu, który został upubliczniony na stronie internetowej w dniu 7 

września br., więc był czas na zapoznanie się z tym dokumentem. Zastępca Burmistrza poinformowała, że 

plan powstał i będzie realizacją jednego z zadań w ramach „Funduszy Norweskich”. Natomiast plan 

uchwalony przez Radę będzie miał zdecydowanie wyższą rangę i będzie dokumentem wykorzystywanym w 

procesie aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadań proekologicznych. W ocenie Zastępcy 

Burmistrza, uchwalenie tego istniejącego już dokumentu w formie uchwały jest po prostu „wyrazem 
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rozsądku”. Zastępca Burmistrza zadała pytanie, skierowane do radnych działających w organizacjach 

ekologicznych, na temat ich zdania w tym zakresie tzn. czy plan adaptacji do zmian klimatu jest 

rzeczywiście niepotrzebny?  

 

Radny Roman Głyżewski przedstawił swoje uwagi dot. przedmiotowego projektu uchwały. W ocenie 

radnego, plan pod względem formalny został opracowany poprawnie. Radny dodał, że zgłosił jeden błąd 

odnośnie nazewnictwa jednak jest on bardzo drobny i nie ma w sumie znaczenia. Radny ponowił pytanie 

zadane na posiedzeniu komisji o koszt opracowania tego dokumentu. Radny poinformował, że plan można 

podzielić na kilka elementów jak dane ogólne, w tym krajowe, wojewódzkie i gminne. Radny zaznaczył, że 

po zapoznaniu się z treścią stwierdził, że zmiany klimatyczne postępują i należy podjąć odpowiednie 

działania w kierunku przeciwdziałania tym zmianom. Radny poinformował, że tabela nr 14 planu zawiera 

środki finansowe przeznaczone na realizację poszczególnych działań zapisanych w tym dokumencie m.in. w 

zakresie infrastruktury drogowej. Radny dodał, że zostały opracowane dokumentacje projektowo-budowalne 

dla następujących ulic: Potulickich, Brzuchalskiego, Złota, Kresowiaków, Witosa i Spacerowa. Radny 

zaznaczył, że w przedmiotowym planie powinny zostać zapisane ww. ulice, natomiast została ujęta tylko ul. 

Zamkowa, która w najbliższym okresie zostanie oddana do użytku. Radny przedstawił koszty finansowe ww. 

projektów tzn. koszty projektowe „razy” 120% z uwagi na postępującą inflację: ul. Potulickich (koszt 

3.021.555,00 zł), ul. Brzuchalskiego (koszt 4.039.091,00 zł) i ul. Spacerowa (koszt 1.260.320,00 zł). Radny 

poinformował, że dane na temat kosztorysów ul. Złotej, ul. Kresowiaków oraz ul. Witosa otrzyma dopiero w 

dniu jutrzejszym. Radny ponownie stwierdził, ze ww. 6 ulic powinno zostać zapisanych w tym planie. Radny 

podkreślił znaczenie infrastruktury kanalizacyjnej ww. ulic, z których 4 są drogami gruntowymi. Radny 

stwierdził, że radni „są stawiani pod ścianą” w przypadku tworzenia tego rodzaju opracowań tzn. że mają w 

zasadzie tylko zagłosować nad tymi projektami. Radny zaznaczył, że w przypadku propozycji w zakresie 

wprowadzenia zmian do przedmiotowego dokumentu np. poprzez dopisanie ww. ulic, przedmiotowy 

dokument zostanie poddany ponownej długiej procedurze uzgodnień przez wskazane podmioty m.in. WIOŚ 

w Poznaniu, co wpłynie na odroczenie w czasie przyjęcia tego dokumentu. W związku z powyższym, radny 

poinformował, że wycofuje zamiar zgłoszenia wniosku, podniesiony na posiedzeniu komisji stałych, w 

zakresie wpisania do tego planu ww. ulic wraz z kosztami ich realizacji. Radny poinformował, że posiada 

pewne wątpliwości odnośnie opracowania tego dokumentu, w szczególności w zakresie wydatków ze 

środków z budżetu miasta i innych źródeł zewnętrznych do roku 2030.     

   

Zastępca Burmistrza poinformowała, że koszt opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu 

dla Miasta Złotowa do 2030 roku” wyniósł 70.848,00 zł. Zastępca Burmistrza dodała, że w budżecie 

„Funduszy Norweskich” na realizacje tego zadania została zapisana wyższa kwota, która wynikała z 

oszacowania i rozpoznania rynku przez pracownika. Natomiast po rozstrzygnięciu postępowania została 

uzyskana niższa kwota.  

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. projektu uchwały.  
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Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie odnośnie ww. 

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

uchwały 3 głosami „przeciw” przy 1 głosie „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”. Komisja Oświaty, 

Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 1 głosem „za” 

przy 3 głosach „wstrzymujących się”. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia 

i Opieki Społecznej nie zaopiniowała ww. projektu uchwały 1 głosem „za” przy 1 głosie „przeciw” i przy 2 

głosach „wstrzymujących się”.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji 

do zmian klimatu dla Miasta Złotowa do 2030 roku. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła 

ww. uchwałę 7 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

 

Punkt 9. 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 LI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady 

Miejskiej w Złotowie.   

 

Przewodniczący poinformował o zgłoszeniu przez Burmistrza Miasta Złotowa autopoprawek do 

przedmiotowego projektu uchwały. Przewodniczący poprosił o ich przedstawienie Skarbnika Gminy Miasto 

Złotów.  

 

Skarbnik Gminy Miasto Złotów, p. Aneta Rybak, przedstawiła autopoprawkę nr 1 do projektu uchwały w 

sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok: 

„Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzam 

autopoprawkę do przedłożonego projektu zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Złotów na rok 2022:  

1. W załączniku nr 1 w dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się dochody bieżące w wysokości 

1.755.675,00 zł w związku z wpływem w dniu 21 września 2022 r. środków od Wojewody 

Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Miasto 

Złotów. Zadanie realizowane na podstawie ustawy o dodatku węglowym. 

2. W załączniku nr 2 w dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się wydatki bieżące w wysokości 

1.755.675,00 zł w związku z wpływem środków na wypłatę dodatku węglowego.  

3. W związku z powyższymi zmianami w treści normatywnej uchwały budżetowej w §1 dodaje się ust. 

13 w brzmieniu:  

„Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID – 19 w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 13”, który stanowi załącznik do 

niniejszej autopoprawki.  

4.  W treści normatywnej uchwały budżetowej w §1 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:  
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„Deficyt budżetu w kwocie 12.399.358,44 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2022 r. 

nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 8.608.070,57 zł, 

wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.641.671,50 zł 

przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.114.616,37 zł” 

Przedmiotowa autopoprawka (nr 1) stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

P. Skarbnik poinformowała, że w związku z punktem nr 4 zawartym w autopoprawce nr 1 do projektu 

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 została wniesiona autopoprawka nr 

2, ponieważ kwota przedstawiona w ww. punkcie została rozbita na kwoty: kwotę w wysokości 643.176,37 

zł pochodzącą z rozliczenia roku 2021 z tytułu środków krajowych otrzymanych w ub. roku oraz kwotę w 

wysokości 506.440,00 zł tzn. środki pochodzące z rozliczenia programów realizowanych przez gminę z 

udziałem środków europejskich w ub. roku.  

Przedmiotowa autopoprawka (nr 2) stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

P. Skarbnik poinformowała, że w dniu 21 września br. wpłynęła na rachunek gminy dotacja na wypłatę 

dodatku węglowego. P. Skarbnik dodała, że po podjęciu przez Radę przedmiotowego projektu uchwały, 

MOPS w Złotowie od dnia jutrzejszego rozpocznie wypłatę świadczeń z tego tytułu dla osób, które złożyły 

wniosek w tej sprawie najwcześniej. P. Skarbnik zaznaczyła, że kwota tej dotacji nie obejmuje w 100% 

wniosków złożonych przez mieszkańców gminy.    

 

Radny Krzysztof Kulasek poinformował, że kwota tej dotacji obejmuje ok. 42% zapotrzebowania z tytułu 

złożonych wniosków o dodatek węglowy. Radny zadał pytanie, czy jest znany termin wpływu dalszej 

transzy tej dotacji? Radny podkreślił znaczenie zbliżającego się sezonu grzewczego dla tej sprawy.  

 

P. Skarbnik poinformowała, że nie jest znany termin wypłaty reszty środków z tej dotacji od Wojewody 

Wielkopolskiego.  

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. autopoprawek.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 1 Burmistrza Miasta Złotowa do uchwały w 

sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania, 

Rada jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęła ww. autopoprawkę.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 2 Burmistrza Miasta Złotowa do uchwały w 

sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania, 

Rada jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęła ww. autopoprawkę.  
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Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. projektu uchwały wraz z przyjętymi autopoprawkami.   

 

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

budżetowej na 2022 rok wraz z wprowadzonymi autopoprawkami. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

Rada podjęła ww. uchwałę jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 

Złotów na lata 2022-2027 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 

Złotów na lata 2022-2027 w materiałach LI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem 

posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Przewodniczący poinformował o zgłoszeniu przez Burmistrza Miasta Złotowa autopoprawki do 

przedmiotowego projektu uchwały. Przewodniczący poprosił o jej przedstawienie Skarbnika Gminy Miasto 

Złotów.  

 

P. Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022 2027: 

„Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzam 

autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027: 

1. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian wynikających z autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów na 2022 rok. 

Zwiększenie dochodów oraz wydatków wynika z realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o 

dodatku węglowym”. 

Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. autopoprawki.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę Burmistrza Miasta Złotowa do uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania, Rada jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęła ww. autopoprawkę.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027wraz z wprowadzoną autopoprawką. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Rada podjęła ww. uchwałę jednogłośnie 14 głosami „za”. 
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Punkt 11. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto 

Złotów za I półrocze 2022 r.  

Radni otrzymali „Informację Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto 

Złotów za I półrocze 2022 r.” w materiałach LI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja była 

przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

„Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za I półrocze 2022 roku” została 

omówiona przez Panią Skarbnik. Pani Skarbnik zaznaczyła, że dla ułatwienia będzie posługiwała się 

danymi liczbowymi w tys. zł, a procentami w zaokrągleniu do jedności. Pani Skarbnik poinformowała, że na 

dzień 30 czerwca br. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 7 mln 478 tys. zł przy zakładanym 

deficycie rocznym wynoszącym 15 mln 889 tys. zł. Pani Skarbnik przypomniała, że w roku ubiegłym w 

analogicznym okresie nadwyżka ta wynosiła 10 mln 284 tys. zł, a deficyt roczny 6 mln 511 tys. zł. Pani 

Skarbnik oznajmiła, że dochody zostały wykonane na poziomie 57%, natomiast wydatki na poziomie 42%. 

W 2021 r. wykonanie za I półrocze to 59% w zakresie dochodów i 45% w zakresie wydatków. Pani Skarbnik 

poinformowała, że wynik operacyjny tzn. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 

to 5 mln 892 tys. zł, przy założonej na koniec roku nadwyżce operacyjnej w wysokości 263 tys. zł. 

 

Pani Skarbnik poinformowała, że w I półroczu br. dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 57% 

(w I półroczu 2021 r. 62%), a dochody majątkowe na poziomie 50% (w I półroczu 2021 r. 27%). Dochody 

bieżące zostały zaplanowane w tym roku na poziomie 88 mln 379 tys. zł a dochody majątkowe na poziomie 

6 mln 904 tys. zł. Następnie Panie Skarbnik przedstawiła udział poszczególnych rodzajów dochodów 

bieżących w dochodach bieżących ogółem. Pani Skarbnik wskazała, że największy udział w dochodach 

bieżących stanowiły dotacje i dochody celowe, które na dzień 30 czerwca br. zostały zrealizowane na 

poziomie 17 mln 656 tys. zł, następnie subwencja ogólna zrealizowana na poziomie 10 mln 299 tys. zł, 

udziały w PIT i CIT na poziomie 11 mln 249 tys. zł, a także wpływy z podatków i opłat  na poziomie 9 mln 

85 tys. zł. Pani Skarbnik przedstawiła realizację poszczególnych rodzajów dochodów bieżących do ich planu.  

Pani Skarbnik poinformowała, że dotacje i dochody celowe zostały zrealizowane na poziomie 61% w 

stosunku do planu rocznego. Pani Skarbnik wyjaśniła z czego wynika tak wysoki wskaźnik tzn. do dnia 31 

maja br. gmina wypłacała dotacje przekazywane od Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia 

wychowawcze („500+”) i ten rodzaj dotacji wykonano aż w 99,55%, co miało wpływ na zawyżenie poziomu 

wykonania. Subwencję ogólna, została ona wykonana na poziomie 60% w stosunku do planu rocznego. Na 

taki wysoki poziom realizacji subwencji wpłynął fakt, że 22 czerwca br. gmina otrzymała subwencję 

oświatową za miesiąc lipiec, która nie została wykorzystana w czerwcu i przechodzi ona do wykorzystania w 

lipcu. Udziały w PIT i CIT zostały wykonane na poziomie 50%, na co wpływ miała zmiana mechanizmu 

finansowania samorządów. Pani Skarbnik przypomniała, że od tego roku Ministerstwo Finansów przekazuje 

co miesiąc 1/12 z planu, który został już określony dla gmin na w październiku 2021 r. Z kolei wpływy z 

podatków i opłat zrealizowano na poziomie 54%, a pozostałe dochody bieżące (m.in. wpływy z usług 

związane z pobytem dzieci w przedszkolach, usługi specjalistyczne i opiekuńcze świadczone przez MOPS w 
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Złotowie) na poziomie 68%. Pani Skarbnik przedstawiła obszary, w których gmina otrzymała największy 

poziom dotacji i dochodów celowych: na obszar związany z rodziną – 11 mln 991 tys. zł, na pomoc 

społeczną – 2 mln 212 zł, na administrację publiczną – 1 mln 884 tys. zł, na oświatę i wychowanie – 1 mln 

347 tys. zł. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat subwencji ogólnej. Część oświatową 

tej subwencji, gmina otrzymała w I półroczu na poziomie 63%, część równoważącą na poziomie 50%, część 

wyrównawczą na poziomie 50%. Pani Skarbnik poinformowała, że część równoważąca i część 

wyrównawcza są przekazywane w 1/12 co miesiąc według planu wskazanego w październiku 2021 r. Część 

oświatowa jest przekazywana z wyprzedzeniem i w czerwcu br. gmina otrzymała tą subwencję za miesiąc 

lipiec. Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat wpływów z tytułu PIT za ostatnie 5 lat. Pani Skarbnik 

poinformowała, że za I półrocze br. gmina otrzymała kwotę w wysokości 9 mln 073 tys. zł, co wynosi 50% 

planu rocznego. Kwota ta wynika ze wspomnianego wyżej zmienionego przez rząd mechanizmu 

finansowania samorządów w zakresie dochodów z PIT i CIT. Plan roczny z tytułu udziału w PIT jest 

mniejszy niż w latach poprzednich w porównaniu m.in. do roku 2021 i 2020. Wpływy z tytułu dochodów na 

koniec I półrocza br. z tytułu CIT to 2 mln 176 tys. zł, kwota ta również wynosi prawie 50% wykonania 

planu rocznego.   

  

Pani Skarbnik przedstawiła informację odnośnie wykonania za okres I półrocza 2022 r. dochodów 

majątkowych. Poziom zrealizowania dochodów z majątku m.in. ze sprzedaży nieruchomości, dochody z 

tytułu wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów wyniósł 733 tys. zł tj. 42% planu. Dotacje i 

środki na inwestycje zostały zrealizowane na poziomie 2 mln 749 tys. zł tj. 53% planu. Następnie Pani 

Skarbnik przedstawiła źródła, z których zostały pozyskane dochody z majątku: wpłaty z tytułu odpłatnego 

nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego (kwota 594 tys. zł), z tytułu wpływów z 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (kwota 118 tys. zł), z wpływów ze 

sprzedaży składników majątkowych (kwota 21 tys. zł). Pani Skarbnik poinformowała, że na dotacje i środki 

na inwestycje pozyskano w I półroczu 2022 r. następujące kwoty: 1 mln 916 tys. zł z wpływu pierwszej 

transzy środków funduszy europejskich (wpłynęła w dniu 15 marca 2022 r.), 583 tys. zł z dofinansowania do 

budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza z Funduszu Dopłat (zadanie zostało zrealizowane w ub. roku 

przez TBS), 250 tys. zł ze środków pochodzących z grantu w ramach realizacji projektu pn. „Dostępna 

Szkoła. Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem 

potrzeb uczniów oraz otoczenia”.  
 

Następnie Pani Skarbnik omówiła wykonanie wydatków budżetowych. Pani Skarbnik poinformowała, że 

wydatki w I półroczu zostały zrealizowane na poziomie 42%, w tym wykonanie wydatków bieżących na 

poziomie 51%, natomiast majątkowych w kwocie 1 mln 896 tys. zł. Pani Skarbnik przedstawiła realizację 

planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej. Na oświatę i wychowanie z budżetu została 

przeznaczona kwota w wysokości 17 mln 086 tys. zł, na rodzinę kwota 12 mln 560 tys. zł, na pomoc 

społeczną kwota 4 mln 791 tys. zł, na administrację publiczną kwota 3 mln 137 tys. zł, na kulturę fizyczną 

kwota 2 mln 191 tys. zł , na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwota 1 mln 788 tys. zł. Pani 
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Skarbnik przedstawiła wykres realizacji wydatków bieżących według działów klasyfikacji działów 

budżetowych w stosunku do planu rocznego na dzień 30 czerwca br.: na oświatę i wychowanie przeznaczono 

kwotę stanowiącą 48% planu rocznego, na rodzinę kwotę stanowiącą 78% planu rocznego (wysokie 

wykonanie wynika z zakończonej realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych 

„500+”, od dnia 1 czerwca 2022 r. świadczenie to jest wypłacane i realizowane przez ZUS), na pomoc 

społeczną przeznaczono kwotę stanowiącą 55% planu rocznego, na administrację publiczną przeznaczono 

kwotę stanowiącą 27% planu rocznego (w tej kwocie planu 11 mln zł jest kwota ponad 2 mln zł rezerwy 

związanej z „Funduszami Norweskimi”). Następnie Pani Skarbnik omówiła wykonanie wydatków 

majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej: na gospodarkę mieszkaniową z budżetu została 

wypłacona kwota 1 mln 112 tys. zł, na transport i łączność kwotę 509 tys. zł,  na bezpieczeństwo publiczne 

ochronę ppoż. kwota 171 tys. zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwota 115 tys. zł. Następnie 

Pani Skarbnik przedstawiła wykaz zadań, na które zostały wydatkowane środki z budżetu miasta w I 

półroczu 2022 r.: na przebudowę drogi gminnej nr 120113P w Złotowie (ul. Zamkowa) wydatkowano kwotę 

460 tys. zł, na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie wydatkowano kwotę 904 tys. 

zł, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla PPSP w Złotowie wydatkowano 

kwotę 150 tys. zł, na dotację celową na demontaż dachu i budynku gospodarczego w amfiteatrze przy ul. 

Partyzantów 1 wydatkowano kwotę 115 tys. zł.  

 

Pani Skarbnik przybliżyła kwestie dot. przychodów i rozchodów budżetu. Pani Skarbnik poinformowała, że 

w I półroczu 2022 r. przychody zrealizowano w kwocie 21 mln 875 tys. zł, co stanowi 130% planu. Na tę 

kwotę złożyły się: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 18 mln 83 tys. zł, niewykorzystane środki 

pochodzące z rozliczenia programów dofinansowanych ze środków UE w wysokości 1 mln 150 tys. zł, 

wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytu zaciągniętego w 2020 r. to kwota 2 mln 642 tys. zł. Pani 

Skarbnik poinformowała, że w zakresie rozchodów w I półroczu br. dokonano spłat rat kredytowych 

w wysokości 0,5 mln zł i dodała, że na dzień 30 czerwca br. do spłaty pozostaje jeszcze kwota 0,5 mln zł, 

której spłaty dokonano w ub. tygodniu. Pani Skarbnik zaznaczyła, że według stanu na dzień 30 czerwca 2022 

r. do spłaty pozostała kwota kredytu wynosząca 2 mln 142 tys. zł. Pani Skarbnik podała, że wskaźnik 

zadłużenia gminy za I półrocze wynosi 2,25%. 

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, czy różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 5 mln zł? 
 

Pani Skarbnik potwierdziła powyższą informację i dodała, że ta kwota jest niestety mniejsza. Pani Skarbnik 

wyjaśniła, że na tą kwotę 5 mln 800 tys. zł składa się subwencja oświatowa, o której była mowa wcześniej 

tzn. ok. 1 mln 200 tys. zł. Pani Skarbnik poinformowała, że ta kwota jest i tak mniejsza od nadwyżki na 

dzień 30 czerwca 2021 r., która wówczas wynosiła 11 mln 127 tys. zł. Pani Skarbnik stwierdziła, że oznacza 

to, że „niezależność gminy” maleje, ponieważ to wynik operacyjny mówi o niezależności i możliwości 

inwestycyjnej gminy bez wspomagania się środkami zewnętrznymi.   
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W ocenie radnego Stanisława Wełniaka zdolność finansowa miasta Złotowa i możliwość działania poprzez 

posiadane środki jest „zdecydowanie za duża”. Radny poinformował, że środki z ubiegłych lat w wysokości 

18 mln zł i prawie 10 mln zł w bieżących dochodach, którymi dysponuje gmina jest dla innych gmin 

środkami nie do wyobrażenia. Zdaniem radnego, powyższe przeczy „powszechnie stosowanej argumentacji”, 

że gmina ma problem ze zbilansowaniem dochodów i wydatków bieżących. Radny zaznaczył, że na etapie 

planowania budżetu tak to wygląda ale jest to „zabieg administracyjny”, ponieważ jeżeli dochody nie są 

doszacowane a wydatki bieżące muszą być zagwarantowane i niekiedy są „nad stan”, ponieważ wykonanie 

budżetu za każdy rok powoduje, że te wydatki nie są wykonywane w 100% i tak powstaje ta luka, która daje 

swobodę działania. Zdaniem radnego, argument na temat niskich dochodów i „rozpasanych” wydatków 

bieżących nie znajduje uzasadnienia. Następnie radny odniósł się do wpływów z tytułu PIT i  CIT. Radny 

zaznaczył, że zmiana dotychczas funkcjonującego mechanizmu zmienia sytuację w tym zakresie. Radny 

wyjaśnił, że w dotychczasowy mechanizm polegał na liczeniu faktycznych wpływów z regulacją Ministra 

Finansów w zależności do kondycji finansowej. Radny zadał pytanie, czy w przypadku zdecydowanie 

mniejszych wpływów z tytułu PIT i CIT, Minister Finansów będzie przekazywał 1/12 planu?    

 

Pani Skarbnik potwierdziła powyższe.     

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że następuje powrót do czasów rad narodowych, ponieważ minister 

będzie przekazywał taką kwotę, jaką uzna za celową. Radny dodał, że do tej pory gminy poprzez swoje 

działanie mogły zwiększać ten podatek i zaznaczył, że te możliwości były ograniczone ale w formie 

publicystycznej i populistycznej istniał argument, że gminy mają możliwość kształtowania swoich dochodów. 

W ocenie radnego, obecnie nie już takiej możliwości, ponieważ przekazywana jest co miesiąc 1/12 planu 

ustalonego przez ministra i rada gminy nie ma w tym zakresie możliwości działania. Radny ponowił postulat, 

aby Rada wystosowała oficjalny wniosek do RIO w zakresie urealnienia tych danych zawartych w 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze. W ocenie radnego, w przypadku sprawozdań za I półrocze 

to rada powinna rozstrzygać o aktualności danych zawartych w tym opracowaniu. Radny dodał, że 

sprawozdanie za I półrocze jest rozstrzygane przez radę po 3 miesiącach i sytuacja wygląda już inaczej niż w 

momencie sporządzenia tego dokumentu w końcu czerwca danego roku.  

  

Radny Roman Głyżewski zaznaczył, że omawiany dokument jest bardzo istotny oraz obszerny. Radny 

zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik, aby w przyszłości prezentacja dot. przebiegu wykonania budżetu 

trafiała do radnych wcześniej, przynajmniej przed terminem posiedzenia komisji. Radny stwierdził, że 

sytuacja finansowa gminy od kilku lat jest bardzo dobra. Radny wyraził zaniepokojenie możliwością 

wpływu na kondycje finansową gminy w roku bieżących takich czynników jak inflacja, wzrost cen nośników 

energii, poziomu realizacji inwestycji miejskich. W ocenie radnego, stopień realizacji inwestycji jest niski, 

ponieważ na zaplanowane w tym roku 23 mln zł na dzień 30 czerwca br. wykonano tylko 1,9 mln zł. Radny 
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podziękował Pani Skarbnik oraz pracownikom za pracę włożoną w przygotowanie przedmiotowego 

materiału.  

 

Radny Krzysztof Kulasek poruszył kwestię dot. wykazu przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasto Złotów 

(tabela ze s. 170). Radny przytoczył przykład zadania dot. „Opracowania analizy źródeł zanieczyszczenia 

jeziora Zaleskiego wraz z planem jego oczyszczenia”, na którego realizację przeznaczono kwotę 56.846,00 

zł, na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatkowano 0,00 zł, plan na 1 styczeń 2022 r. wynosi 341 tys. zł i plan na 

30 czerwca 2022 r. wynosi 341 tys. zł. Radny stwierdził, że z powyższego zestawienia „uciekło” ok. 37 tys. 

zł. Radny poinformował, że w innych rubrykach są kwoty 3 tys. zł, 6 tys. zł, 30 tys. zł i nie ma informacji, 

gdzie te kwoty się podziały. Radny dodał, że ogólna kwota zadań zawartych w ww. wykazie do dnia 31 

grudnia wynosi ponad 4 mln zł tylko, ż w poszczególnych rubrykach nie podano informacji, gdzie te środki 

się podziały.  

 

Pani Skarbnik poinformowała, że kwoty te zostały spisane z WPF i z ewidencji księgowej i kwot tych nie 

mogła zmieniać. Pani Skarbnik dodała, że przyjrzy się tej kwestii, ponieważ być może nastąpiło jakieś 

„zawirowanie” w zakresie WPF z lat ubiegłych.  
 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, iż powyższe jest „chytrym zabiegiem p. Burmistrza”. Radny 

poinformował, że powyższe kwoty zostały już zapisane w poprzednich zmianach WPF. Radny wyjaśnił, że te 

zadania w zdecydowanej większości miały być finansowane w roku 2021 a przeniesienie części z nich na 

rok 2023 miało zapobiec uwagom do tego, że nie zostały one zrealizowane w 2022 r. 

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o 

przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za I półrocze 2022 r.” została przyjęta przez Radę.  

 

Punkt 12. Informacja dyrektorów szkół podstawowych w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w 

roku szkolnym 2021/2022 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2022/2023 

Radni otrzymali „Informację dyrektorów szkół podstawowych w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w 

roku szkolnym 2021/2022 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2022/2023” w 

materiałach LI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja była przedmiotem posiedzenia komisji stałych 

Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radny Stanisław Wełniak poruszył kwestię potrzeb remontowych szkół. Radny zadał pytanie na temat 

zadania wskazanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie dot. osuszenia 

izolacji piwnic, prace w ramach reklamacji wykonania hali sportowej. Radny zadał pytanie, czy powyższe 

zadanie dot. nowej hali sportowej?   
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Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie p. Beata Buczkowska-Linke 

poinformowała, że w niedługo kończy się 7-letni termin gwarancji hali sportowej. W związku z tym zostanie 

przeprowadzony kompleksowy przegląd tego budynku w celu sprawdzenia, czy w tym czasie nie zaistniały 

jakieś okoliczności mogące stanowić podstawę złożenia reklamacji do Wykonawcy.   
 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że powyższych prac nie należało wymieniać w części dot. potrzeb 

remontowych szkół, tylko w zakresie potrzeb reklamacji wykonawcy.  

 

Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że szkoła jest zarządcą tego budynku. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że tą ewentualną reklamacją zajmą się nasze inwestycje.   

 

Radny Stanisław Wełniak zwrócił uwagę, że w jego ocenie w powyższym zapisie jest pomyłka. Radny 

zadał pytanie, czy przedmiotowe zadanie będzie finansowane z budżetu?  

 

Pani Dyrektor poinformowała, że istnieje potrzeba częściowego sfinansowania tego zadania, ponieważ 

chodzi o przegląd tego obiektu pod kątem budowlanym, co będzie wymagać zatrudnienia fachowca.  

 

Zdaniem radnego Stanisława Wełniaka powyższa kwestia nie powinna tak wyglądać i zwrócił się z prośbą 

o zajęcie się tą sprawą.   

 

O godz. 18.30 obrady opuścił radny Janusz Justyna, kworum wyniosło 13 radnych. 
 

Radny Grzegorz Kolera zwrócił uwagę na omyłkę pisarską w tabeli „Informacja o przygotowaniu placówki 

do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023” w części odnoszącej się do liczby nauczycieli 

przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia w kolumnie SP nr 2 dot. niezgodności zapisanych dat 

tzn. zamiast 31 sierpnia 2022 r. powinna być data 31 sierpnia 2023. 
 

Przewodniczący poprosił Zastępcę Burmistrza o określenie stanu edukacji w Złotowie m.in. w zakresie 

ewentualnych braków nauczycieli w szkołach. Przewodniczący zapytał, czy otrzymywana subwencja 

oświatowa pokrywa potrzeby szkół? 
 

Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że trudno jest ocenić stan edukacji. Zastępca Burmistrza poinformowała, 

że wszystkie szkoły podstawowe rozpoczęły rok szkolny, tym samym ich dyrektorzy poradzili sobie z 

wakatami, wszystkie zajęcia odbywają się normalnie i wszystkie godziny są obsadzone. Zastępca Burmistrza 

przyznała, że jest coraz mniej nauczycieli i chętnych do wykonywania tego zawodu i w związku z tym 

występuje sytuacja, że są nauczyciele mający dużo nadgodzin lub nauczyciele pracujący w kilku placówkach. 

Zastępca Burmistrza dodała, że problemem jest zorganizowanie zastępstwa w przypadku absencji 

nauczyciela. 
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Przewodniczący zadał pytanie, czy szkoły są przygotowane finansowo na pokrycie kosztów związanych ze 

wzrostem kosztów energii i nie wystąpi konieczność przejścia na system pracy zdalnej szkół? 
 

Pani Skarbnik poinformowała, że na spotkaniu z księgowymi szkół nie poruszono powyższego tematu. 
 

Zastępca Burmistrza dodała, że nie wpłynęły żadne dezyderaty ze strony szkół w zakresie ewentualnego 

zwiększenia środków na pokrycie powyższych kosztów. Zastępca Burmistrza w odpowiedzi na pytanie 

Przewodniczącego w sprawie subwencji oświatowej poinformowała, że do końca roku wystąpi konieczność 

dopłacenia 5 mln zł do kwot wydawanych przez gminę na oświatę.  

 

Przewodniczący podjął temat fluoryzacji i przeglądu uzębienia dzieci. Przewodniczący poinformował, że  

dzieci ze Złotowa muszą jeździć 25 km do Wysokiej. Przewodniczący zadał pytanie, czy powyższe jest 

prawdą i czy nie można w Złotowie dokonywać powyższych zabiegów?  
 

Zastępca Burmistrza stwierdziła, że musi to sprawdzić. Zastępca Burmistrza poinformowała, że w zeszłym 

roku szkoły podpisały umowę z gabinetem wykonującym fluoryzację i zabiegi te odbywały się na miejscu. 

Zastępca Burmistrza dodała, że sprawdzi tą sprawę.  
 

Pani Dyrektor SP nr 2 wyjaśniła, że pierwszy przegląd odbył się na miejscu w szkole, natomiast przed 

drugim przeglądem stomatolog zadzwoniła do szkół z informacją, że zmianie uległy przepisy prawne i 

fluoryzacja będzie przeprowadzana w gabinecie stomatologicznym w Wysokiej. Pani Dyrektor dodała, że 

stomatolog podstawiła również autokary do transportu dzieci. Pani Dyrektor poinformowała, że rozmawiała 

trzykrotnie w sprawie zmiany miejsca wykonywania tych zabiegów z sekretarką ww. gabinetu 

stomatologicznego, która poinformowała, że nie ma możliwości zmiany powyższego. Pani Dyrektor dodała, 

że z posiadanych przez nią informacji wynika, że do tego gabinetu jeżdżą dzieci z całego powiatu.  
 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja dyrektorów szkół podstawowych w 

Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2021/2022 oraz o stanie przygotowania 

placówek do nowego roku szkolnego 2022/2023” została przyjęta przez Radę. 

 

Punkt 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

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

radnych. 

 

Punkt 14. Zamknięcie sesji 

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z zarządzeniem nr 195.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 

13 września 2022 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do projektu budżetu 
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Gminy Miasto Złotów na rok 2023, radni mogą składać wnioski do projektu budżetu w terminie do dnia 30 

września br. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 18.40 zakończył obrady LI sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie.   

 

Oprac. 
 

Piotr Jeske  

 

 

Sekretarz obrad  
 

        Aldona Chamarczuk     
   

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Jakub Pieniążkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












