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Protokół Nr LIII.2022 

z LIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 26 października 2022 r. 

 

W dniu 26 października 2022 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się 

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

zarządzenia nr 19.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia18 października 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 LIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Następnie powitał radnych 

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

 

Punkt 2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

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

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

O godz. 15.05 na sesję przybyli radni Łukasz Piosik i Stanisław Wojtuń, tym samym kworum wyniosło 15 

radnych.  

 

Punkt 3. Przyjęcie protokołów z nadzwyczajnej L sesji oraz z LI sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

Radni otrzymali protokoły z nadzwyczajnej L oraz z LI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w materiałach LIII 

sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. protokołów. Protokoły z nadzwyczajnej L i LI sesji Rady Miejskiej 

w Złotowie zostały przyjęte przez Radę. 

 

Punkt 4. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący na Sekretarza obrad zaproponował radnego Henryka Gollę. Radny wyraził zgodę na 

objęcie funkcji Sekretarza obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

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

zarządzeniem nr 19.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 18 października 2022 r.  

 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że została mu zwrócona uwaga odnośnie organizacji sesji 

dot. relacji internetowej w zakresie obecności kierownictwa Urzędu na sali sesyjnej poza kadrem kamery i 

wynikające stąd trudności związane ze zrozumieniem ich wypowiedzi zarówno przez odbiorców 
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internetowego przekazu jak i uczestników sesji obecnych na sali sesyjnej. Radny zwrócił się z prośbą o 

obecność kierownictwa Urzędu przy stole głównym obrad. Radny zwrócił się do Przewodniczącego z prośbą 

o uregulowanie tej sprawy w przypadku, jeżeli kierownictwo Urzędu nadal będzie zajmowało 

dotychczasowe miejsca.  

 

Przewodniczący poinformował, że w dniu 3 października br. wysłał w powyższej sprawie zapytanie do 

Burmistrza m.in. odnośnie takiego ustawienia stołów, aby wszyscy mogli komfortowo uczestniczyć w sesji. 

Przewodniczący dodał, że do dzisiaj nie otrzymał odpowiedzi od Burmistrza w tej sprawie. Przewodniczący 

zaproponował, że uczestnik sesji, który będzie chciał zabrać głos powinien skorzystać z mównicy.     

 

Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z nadzwyczajnej L sesji oraz z LI 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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu. 

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 2022-2027. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023”.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2023 rok. 

14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/161/09 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów oraz 

doradców zawodowych.  

15. Sprawozdanie z przebiegu EEF Złotów 2022.  

16. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji w roku 2022. 

17. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.  

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19. Zamknięcie sesji. 
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Punkt 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa 

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

do dnia 17 października 2022 r.” w materiałach LIII 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 wrzenia 2022 r. do dnia 17 października 2022 r.” została przyjęta przez Radę.    

 

Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych 

Radna Mariola Wegner zgłosiła następujące interpelacje i zapytania (randa zgłosiła interpelacje i zapytania 

w punkcie 7. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji):  

1. „W związku z obecnie panująca sytuacją tj. zaopatrzenie mieszkańców miasta Złotowa w opał na 

okres zimowy miesiąc październik 2022 r. do miesiąca kwietnia 2023 r. Jakie zostały podjęte 

działania w zakresie:  

1) pomocy w zakupie opału dla osób o: 

- małych zasobach finansowych; 

- osób samotnych, które nie mają rodziny; 

- osób z niepełnosprawnością; 

2) pomocy w dowozie i rozładowaniu wszelkiego opału (węgiel, drewno itp.) dla ww. mieszkańców 

miasta;  

3) czy Urząd Miasta dysponuje ile mieszkańców i w jakim zakresie potrzebuje takiej pomocy? 

4) czy miasto przygotowuje tzw. „wyspy ciepła” jeżeli będą duże spadki temperatury? 

5) Jeżeli takie „wyspy ciepła” są wyznaczone kiedy i jak mieszkańcy będą powiadomieni i jakie będą 

obowiązywały zasady czy reguły?” 

 

2. Radna podniosła temat oświetlenia przy ul. Boh. Westerplatte, na który zwrócili uwagę jej 

mieszkańcy, w szczególności seniorzy. Radna poinformowała, że chodniki przy tej ulicy są bardzo 

słabo oświetlone m.in. na wysokości bloku nr 2 i bloku nr 12. Radna zwróciła się z prośbą 

o sprawdzenie tej sprawy i wykonanie dodatkowego doświetlenia ww. lokalizacji.  

 

Radni nie zgłosili innych interpelacji i zapytań.  

 

Punkt 7. Sprawy rożne i zapytania uczestników sesji  

Radny Krzysztof Żelichowski przedstawił sprawę, którą już zgłosił Zastępcy Burmistrza dot. uszkodzenia 

nawierzchni drogi i krawężników przy ul. Polnej podczas prac związanych z budową budynku 

wielorodzinnego. Radny zadał pytanie o odpowiedzialność za naprawę ww. uszkodzeń tzn. kto ją ponosi: czy 

Wykonawca ww. budynku, czy podmiot przywożący materiał? Radny odniósł się do sprawy prowadzenia 
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biura prasowego dla miasta Złotowa w zakresie „Funduszy Norweskich”. Radny zadał pytanie, czy został 

ogłoszony przetarg na prowadzenie ww. biura m.in. czy wysłano zapytania na realizację tego zadania? 

Radny poinformował, że koszt realizacji tego zadania wynosi 17.700 zł a biuro prasowe prowadziło 

działalność w okresie od lipca do października. Radny dodał, że z informacji uzyskanych przez niego wynika, 

że nie wysłano zapytań ofertowych do redakcji. Radny zadał pytanie o efekty realizacji tego zadania.    

 

Radny Łukasz Piosik zaprosił radnych i uczestników sesji na wydarzenie organizowane przez 

Stowarzyszenie „Dom Kultury w Złotowie im. Henryka Piosika” tj. koncert, który odbędzie się w dniu 30 

października br. w wykonaniu żeńskiego zespołu wokalnego „Re-kontra” z saksofonistą Szymonem 

Łukowskim. Radny, zwracając się do radnego Stanisława Wełniaka, zaznaczył, że nazwa ww. 

stowarzyszenia to „Dom Kultury w Złotowie” a nie „Złotowski Dom Kultury” i dodał, że stowarzyszenie o 

takiej nazwie nie istnieje. Radny podkreślił, zwracając się do radnych Stanisława Wełniaka, Krzysztofa 

Żelichowskiego i Krzysztofa Koronkiewicza, iż ww. wydarzenie jest finansowane wyłącznie ze środków 

Stowarzyszenia „Dom Kultury w Złotowie im. Henryka Piosika”.  

 

Radny Henryk Golla podniósł temat stanu nawierzchni ul. Norwida na wysokości wjazdu do sklepu 

„Biedronka”. Radny poinformował, że utworzyły się tam wyłomy. Radny dodał, że jest to droga powiatowa i 

tym samym należy się zwrócić z pismem w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w Złotowie o usunięcie 

tego defektu.   

 

Przewodniczący zgłosił informację uzyskaną od mieszkańca o braku oświetlenia przy ul. Zamkowej. Radny 

poprosił o sprawdzenie tej sprawy. Radny podniósł temat realizacji przez miasto tzw. „ustawy węglowej”. 

Radny zapytał, czy miasto weźmie udział do dystrybucji i sprzedaży węgla?     

 

Burmistrz odniósł się do działań podejmowanych przez Urząd w okresie międzysesyjnym w związku z 

realizacją budżetu miasta oraz z obecną sytuacją panującą w kraju. Burmistrz zaznaczył, że w zakresie 

sprzedaży i dystrybucji węgla nie są jeszcze znane wszystkie informacje, brak podstawy prawnej do 

działania, ponieważ nie zakończono jeszcze prac legislacyjnych w tym temacie m.in. nie ukazało się jeszcze 

rozporządzenie określające szczegóły tej legislacji. Tym samym na obecnym etapie nie jest możliwe 

udzielenie szczegółowych odpowiedzi na zadane przez radnych pytania w tym zakresie. Burmistrz dodał, że 

na podstawie dotychczasowych informacji na temat tej ustawy wynika, że gmina nie będzie zapewniała 

transportu opału do gospodarstw domowych. Burmistrz poinformował, że złożył deklarację wojewodzie, że 

miasto będzie uczestniczyć w tym programie w celu pomocy mieszkańcom w dostępie do opału w 

regulowanej cenie. Burmistrz dodał, że zostanie wyłoniony podmiot, który w imieniu gminy zajmie się tą 

sprawą. Burmistrz zaznaczył, że na dzisiaj nie posiada jeszcze informacji w zakresie weryfikacji osób, 

rozliczania, składowania, płatności.  
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Burmistrz poinformował, że wraz z 29 gminami podpisał umowę w ramach grupy zakupowej na dostawę 

energii elektrycznej w podziale na budynki i oświetlenie uliczne. Burmistrz podkreślił, że cena uzyskana w 

ww. postępowaniu jest czterokrotnie wyższa tj. wynosi 2 tys. zł za 1 MWh (poprzednio 500 zł za 1 MWh). 

Burmistrz dodał, że termin podpisania ww. umowy był przesuwany do granic możliwości i wówczas 

pojawiły się informacje na temat prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie cen za energię 

elektryczną dla samorządów. Burmistrz zaznaczył, że ww. umowa została podpisana, aby miasto miało 

zapewnioną energię elektryczną  do czasu ustawowego uregulowania tej kwestii. Burmistrz dodał, że trwają 

działania mające na celu uwzględnienie w ww. regulacji zamrożenia cen dla umów już zawartych. Burmistrz 

wyraził nadzieję, że po wejściu w życiu ustawy podmiot, z którym miasto w ramach grupy zakupowej 

zawarło umowę podpisze stosowny aneks uwzględniający zapisy tej regulacji. Wówczas Pani Skarbnik 

będzie mogła zapisać realnie w kosztach bieżących pozycję dot. kwoty energii elektrycznej. Burmistrz 

podkreślił, że na dzisiaj koszty te stanowią niewidomą. Burmistrz poinformował, że w przypadku jeżeli 

zamrożenie cen za zakup energii elektrycznej nie będzie dot. umów już zawartych, to obecnie koszt ten 

będzie wynosił o 1,6 mln zł więcej niż w ub. roku.  

 

Burmistrz poinformował, że sprawy zgłoszone przez radnych zostały zapisane i zostaną rozpatrzone m.in. w 

zakresie nierówności na drogach i oświetlenia ulic. Burmistrz odniósł się do tematu umowy dot. 

prowadzenia biura prasowego podniesionego przez radnego Krzysztofa Żelichowskiego. Burmistrz 

poinformował, że ww. umowa została zawarta w zakresie promocji działań związanych z „Funduszem 

Norweskim”, ponieważ jest bardzo istotne dla realizacji tego projektu, aby przekaz społeczny był 

wiarygodny, nie zmanipulowany, z pominięciem nieprawdziwych informacji. Burmistrz dodał, że przygotuje 

dla radnego zestawienie już zrealizowanych przekazów prasowych. Burmistrz poinformował, że wyłonienie 

firmy odbyło się poprzez wystosowanie zaproszenia cenowego do udziału w postępowaniu. Burmistrz 

zaznaczył, że do postepowania nie zostały zaproszone wszystkie firmy. Burmistrz dodał, że do postępowania 

nie została zaproszona firma, którą radny miał na myśli „firma kolegi”, na której usługi nie stać miasta. 

Burmistrz przytoczył przykład umowy zawartej z ww. podmiotem przez spółkę miejską MZWiK Sp. z o. o. 

w Złotowie, której koszty były znacznie wyższe np. prawie 5 tys. zł za zorganizowanie konferencji prasowej. 

Burmistrz zaznaczył, że przy przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania zostały zachowane zasady i 

reguły. Burmistrz dodał, że budując markę „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” należy zadbać o wiarygodny 

przekaz cyt. „a tu w mieście mamy z tym ogromny problem. Komuś na tym zależy, aby ten przekaz był 

manipulowany. Generalnie jest to tendencja w wielu samorządach podawać materiały u źródła”. Burmistrz 

poinformował, że odpowiedzi na pozostałe tematy podniesione przez radnych w tym punkcie zostaną 

udzielone na piśmie.    

 

Radny Krzysztof Żelichowski podkreślił, że chodzi o przeprowadzanie i wybór wykonawcy w tym 

postępowaniu. Radny odniósł się do podniesionej przez Burmistrza uwagi w stosunku do niego, że radny 

upomina się o „Aktualności Lokalne” i poinformował, że ww. redakcja jest największą lokalną agencją 

promocyjno-reklamową. Radny stwierdził, że w przypadku MZWiK Sp. z . o. o. w Złotowie kwota ta była 
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wyższa, ponieważ okres czasu trwania umowy był dłuższy. Radny odniósł się do wypowiedzi Burmistrza, w 

której podniósł on kwestię „znajomości” radnego z właścicielem ww. podmiotu. Radny zadał pytanie, czy p. 

Krzysztof Kuźmicz jest kolegą Burmistrza?  

 

Burmistrz stwierdził, że przytoczony wyżej poziom dyskusji jest powodem, dla którego Burmistrz nie 

zajmuje miejsca podczas sesji przy stole wraz z radnymi. Burmistrz dodał, że nie prowadzi rozmów na takim 

poziomie oraz poinformował, że posiada wielu kolegów. Burmistrz ponownie zaznaczył, że cyt. „działamy w 

regułach prawa”. Burmistrz zwrócił się do radnego, aby w tej sprawie upewnił się, że wszystko jest w 

porządku i zostało przeprowadzone zgodnie z prawem. Burmistrz podkreślił swój obowiązek jako organu w 

zakresie kontrolowania czynności związanych z wyborem wykonawców usług finansowanych ze środków 

publicznych. Burmistrz stwierdził, że jakość przekazu informacji w mieście jest na „fatalnym pułapie” i 

należy ten poziom poprawić.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że to Burmistrz wywołał temat „kolesiostwa”. Radny zaznaczył, 

że w powyższym temacie ma rację. Następnie radny odniósł się do odpowiedzi Burmistrza w zakresie 

umowy na prowadzenie biura prasowego. Radny poinformował, że na posiedzeniu komisji zwrócił się z 

prośbą do Burmistrza o obecność na sesji pracownika Urzędu odpowiedzialnego za realizację tej umowy w 

celu udzielenia informacji na ten temat. Radny zaznaczył, że Burmistrz nie udzielił odpowiedzi na jego 

zapytanie. Radny dodał, że na posiedzeniu komisji Burmistrz miał zapewnić, że udzieli odpowiedzi na 

pytania radnego. Radny ponownie zapytał, co zostało zrealizowane w ramach przedmiotowej umowy?  

 

Burmistrz poinformował, że informacja w powyższym zakresie zostanie przygotowana radnemu na piśmie. 

Burmistrz dodał, że w tym okresie zostało zrealizowanych kilka, kilkanaście przekazów medialnych w 

zakresie zagadnień dot. rozwoju miasta m.in. o rozstrzygniętych przetargach. Burmistrz zwrócił się do 

radnego o zapoznanie się z profilem Facebook miasta, gdzie zamieszczone są te informacje. Burmistrz dodał, 

że radny otrzyma informacje na temat realizacji tej umowy i wyraził nadzieję, że radny zapozna się z tą 

informacją i ją upowszechni.  

 

Radny Łukasz Piosik zadał pytanie radnemu Krzysztofowi Żelichowskiemu, czy jego wypowiedź w 

zakresie ww. umowy nie jest „ubolewaniem”, że „Aktualności Lokalne” nie wygrały przetargu albo nie 

zostały wzięte pod uwagę? Radny zwrócił się do radnych Marioli Wegner i Stanisława Wełniaka o nie 

przerywanie jego wypowiedzi.   

 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie radnemu Łukaszowi Piosikowi, w którym miejscu jego 

wypowiedzi było zawarte pytanie o „Aktualności Lokalne”? Radny stwierdził, że nie on wywołał ten temat, 

ponieważ jego zapytanie dot. informacji, którą przeczytał.   
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Radny Łukasz Piosik stwierdził, że radny Krzysztof Żelichowski w swojej odpowiedzi podniósł „zarzut 

kolesiostwa” i dodał, że radny współpracuje a przynajmniej współpracował z ww. podmiotem podczas 

wyborów.     

 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że musi się odnieść do „bzdur” przedstawionych przez radnego 

Łukasza Piosika. Radny podkreślił, że nie mówił, że nie pracował w ww. podmiocie. Radny zadał pytanie o 

związek pomiędzy jego wypowiedzią na temat ww. umowy a wyborami?    

 

Przewodniczący przerwał powyższą dyskusję i stwierdził, że nie znajdziemy odpowiedzi na powyższe 

pytanie i udzielił głosu Burmistrzowi.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że w przeciwieństwie do radnego Łukasza Piosika cyt. „ludzie 

mnie szanują i zatrudniają”.  

 

Burmistrz stwierdził, że to radny Krzysztof Żelichowski wywołał nazwę ww. podmiotu. Burmistrz 

poinformował, że postepowanie dot. wyboru wykonawcy ww. umowy odbyło się w formie zapytania 

ofertowego, które zostało skierowane do wszystkich redakcji, w tym cyt. „tej pańskiej ulubionej czy nie, to 

już Pan sobie odpowie”. Burmistrz dodał, że wszystkie redakcje miały okazję konkurować cenowo w 

zakresie realizacji tej umowy.   

 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że właśnie ww. odpowiedzi oczekiwał.  

 

Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu w 

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

Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

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

projektu uchwały. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, 

Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami 

„za”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 

jednogłośnie 5 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Złotowskiemu. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła ww. uchwałę 

jednogłośnie 15 głosami „za”.  
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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 LIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem posiedzenia komisji stałych 

Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że zmiany w uchwale budżetowej oraz w WPF będące przedmiotem 

niniejszej sesji oraz wcześniej uchwalane przez Radę powodują, że praktycznie projekt budżetu uchwalony 

w miesiącu marcu br. „ma się nijak” do uchwały budżetowej obecnie omawianej. Zdaniem radnego, dyskusja 

oraz prowadzenie sporów przy projekcie budżetu na dany rok nie bardzo mają sens, ponieważ te zmiany 

„przewracają ten budżet zupełnie do góry nogami”. Radny zaznaczył, aby Burmistrz i Pani Skarbnik nie 

odbierali powyższego jak wyłącznie swojej winy, ponieważ w części winę tę ponoszą władze centralne 

wprowadzając w ciągu roku różnego rodzaju zmiany, które w ocenie radnego, nie powinny być 

wprowadzane w trakcie roku tylko powinny być podawane samorządom na początku roku tak, aby znalazły 

się w projekcie budżecie. Radny stwierdził, że powyższe wprowadza „wielkie zamieszanie”, które stwarza 

taką sytuację, że budżet jest „świstkiem papieru” i radni nie mają generalnej oceny odnośnie ważności zadań 

w nim zawartych. Radny dodał, że radni nie mają również oceny prowadzenia planowanych działań, które 

mają prowadzić do rozwoju miasta. Radny negatywnie ocenił ww. przedstawioną tendencję w zakresie 

planowania finansów w samorządach. Radny stwierdził, że ww. działania przyczyniają się do panującego w 

finansach i planach budżetowych „rozgardiaszu”. Radny poinformował, że radni na obecnej sesji mają 

podjąć decyzję o zmniejszeniu dochodów o kwotę 4,2 mln zł, wydatków bieżących o kwotę 3,8 mln zł. 

Radny zadał pytanie, czy tak dużych zmian wprowadzanych obecnie nie można było przewidzieć na etapie 

planowania budżetu na ten rok? W ocenie radnego, proponowane zmiany można było w dużej części 

przewidzieć. Radny dodał, że część radnych zwracała uwagę Burmistrzowi i Pani Skarbnik odnośnie tego, że 

ten budżet jest źle przygotowany. Radny stwierdził, że spory w zakresie projektu budżetu, które miały 

miejsce pod koniec ubiegłego i na początku obecnego roku pokazują, iż radni mieli uzasadnione obawy, że 

ten budżet będzie taki jaki jest obecnie. Radny poinformował, że zaproponowane zmiany obejmują 

zmniejszenie wydatków o 6,9 mln zł, tego wydatków bieżących o 2,6 mln zł. Radny dodał, że jeżeli pominie 

się wydatki standardowe, konieczne np. związane z finansowaniem opieki społecznej czy oświaty i weźmie 

pod uwagę wydatki, które rzeczywiście zależą od decyzji Rady, to można powiedzieć, że projekt budżetu 

uchwalony w marcu br. nie ma żadnego odniesienia do proponowanych obecnie zmian. Radny zaznaczył, że 

pod koniec roku będą to 2 zupełnie inne dokumenty. Radny stwierdził, że niepokojąca i zastanawiająca jest 

propozycja pomniejszenia o prawie 7 mln zł wysokości wydatków inwestycyjnych, których wysokość w tym 

roku wynosi 16 mln zł. W ocenie radnego, powyższa sytuacja jest „prawie beznadziejna”. Radny dodał, że 

radni podnosili problem z realizacją tak wielu zapisanych zadań inwestycyjnych podczas uchwalania 

budżetu. Radny zaznaczył, że na niektóre zadania w ogóle nie było przygotowania m.in. dokumentacyjnego 

czy kosztorysowego, tylko było „hasło, że będziemy to robić” bez żadnej koncepcji odnośnie sposobu ich 

realizacji. Radny zwrócił uwagę, że w jego przekonaniu konsekwencją ww. działania jest przeszacowanie 

niektórych zadań. Radny zwrócił się do Burmistrza, że nie można uzasadniać tych wydatków sytuacją 
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rynkową, ponieważ rynek w inwestycjach samorządowych zaczyna się od przygotowania specyfikacji. 

Radny stwierdził, że jeżeli przyjąć, że dochody budżetu w ciągu roku zostały zwiększone o wcześniej nie 

planowane podczas opracowywaniu projektu budżetu dotacje państwowe, to sytuacja dot. proponowanego w 

zmianach obniżenia dochodów o 4,2 mln zł jest jeszcze gorsza. Zdaniem radnego, ww. sytuacja wymaga 

zastanowienia się i podjęcia działań w kierunku jej poprawy.   

 

Następnie radny Stanisław Wełniak przedstawił swoją ocenę wykonania inwestycji. Radny stwierdził, 

poziom realizacji inwestycji jest bardzo niski i jest nie do obrony cyt. „jest to totalna porażka, panie 

Burmistrzu”. Radny dodał, że istnieje zła tendencja, że są wykonane inwestycje zapisane w budżecie ale 

które nie mają żadnego znaczenia dla mieszkańców Złotowa. Radny przytoczył przykład opracowania 

koncepcji budowy ścieżek rowerowych za 90 tys. zł. Zdaniem radnego, nie trzeba być specjalistą, aby 

przygotować taką realizację. Radny dodał, że każdorazowo przy budowie i remoncie ulic ta sprawa jest 

indywidualnie rozstrzygana. Radny negatywnie ocenił pomysły Burmistrza w zakresie kompleksowego 

uregulowania tej sprawy. Radny dodał, że w istniejących miejscach utrudniających poruszanie się na rowerze 

rozwiązanie problemu nie polega na przygotowaniu koncepcji ale w niektórych przypadkach na wyburzeniu 

budynku, poszerzeniu ścieżki rowerowej z chodnikiem czy zwężeniu ulicy itp. Radny podniósł temat 

opracowania dokumentacji na pole namiotowe i stanowisk dla kamperów za 75 tys. zł. W ocenie radnego, 

nie ma konieczności wydawania takiej kwoty pieniędzy na realizację tego zadania,. Radny dodał, że ww. 

zadanie nie zostało jeszcze wykonane i ma zostać podobno zrealizowane wraz z budową boiska przy ul. 

Wioślarskiej. Radny ponownie podkreślił, że jest to inwestycja niepotrzebna, ponieważ przy ul. Wioślarskiej 

po drugiej stronie istniejącego boiska jest zlokalizowanych 15 miejsc dla kamperów i znajduje się tam teren 

na pole biwakowe. Radny odniósł się do zadania opracowania programu funkcjonalno-użytkowego tężni za 

kwotę kilkudziesięciu tys. zł. Zdaniem radnego, w zakresie realizacji tego zadania należałoby wykonać kilka 

zdjęć istniejących tężni w Ciechocinku, przygotować specyfikację i taką tężnię zamówić. Radny dodał, że na 

razie nie ma miejsca na lokalizację tężni w Złotowie, ponieważ do kilku propozycji umiejscowienia tego 

obiektu zostały zgłoszone uwagi i zastrzeżenia wynikające z planu zagospodarowania albo przez 

konserwatora zabytków. Następnie radny przedstawił niezrozumiałe dla niego różnice w cenach 

poszczególnych projektów. Radny podniósł temat projektu na uzbrojenie terenu przy ul. Powstańców 

(zaprojektowanie dróg, wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej) za kwotę 470 tys. zł. Radny dla 

porównania przytoczył koszt wykonania dokumentacji na ulice: Witosa, Leśną, Złotą i zlokalizowany tam 

rejon miasta, który został oszacowany na kwotę 90 tys. zł. Radny dodał, że z materiałów przygotowanych na 

sesję nie doczytał na jakim etapie jest realizacja tego zadania. Zdaniem radnego, taki poziom kosztów ww. 

zadań jest dla niego niezrozumiały. Radny podkreślił, że opracowanie dokumentacji wielobranżowej na ww. 

ulice jest również sprawą skomplikowaną tak samo jak w przypadku ul. Powstańców. W ocenie radnego, 

takie różnice są niczym nie uzasadnione. Radny zadał pytanie, po co zostało zlecone opracowanie 

dokumentacji na montaż paneli fotowoltaicznych? Radny stwierdził, że w Internecie można znaleźć oferty 

opracowania kompletnej dokumentacji wraz z kosztorysem i wykonawstwem. Radny dodał, że ww. 

dokumentacja została już zlecona i nie jest wykonana, pomimo, iż jest już po terminie. Radny poinformował, 
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że radni nie mają wglądu do przedstawionej koncepcji na amfiteatr wykonanej za kilkadziesiąt tys. zł. 

Zdaniem radnego, ww. wydatek nie przybliża budowy czy remontu amfiteatru ale go oddala. Radny dodał, 

że „Burmistrz męczy się z amfiteatrem już od 7 lat”, wydawane są pieniądze na różne ekspertyzy i opinie i 

jednocześnie obecnie przystępuje do konsultacji społecznych w sprawie zasadności przebudowy/remontu 

amfiteatru. Radny wyraził niezrozumienie dla pewnych decyzji i postanowień. Radny odniósł się do budowy 

boiska przy ul. Wioślarskiej. Radny poinformował, że ww. inwestycja jest realizowana już czwarty rok i w 

zakresie tego zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji dot. nawadniania, na wykonanie 

odwiertów wody oraz na inne dokumentacje i ekspertyzy. Radny stwierdził, że obecnie nie ma żadnej 

alternatywy ani zapowiedzi odnośnie terminu realizacji tego przedsięwzięcia. Radny zwrócił się do 

Burmistrza cyt. „że cokolwiek by Pan powiedział, po prostu jest to mizeria”. Radny zaznaczył, że inwestycje 

są napędem rozwoju miasta, dają możliwość uzyskania większych dochodów w przyszłości oraz stwarzają 

lepsze warunki życia mieszkańcom. Radny stwierdził, że w powyższym zakresie Burmistrz ma niewiele 

sukcesów i dodał, że nawet same porażki. Radny zaapelował o wycofanie się z przyjęcia procedury budowy 

krytych kortów tenisowych w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. W ocenie radnego, wydatkowanie 

na ww. zadanie kwoty 150 tys. zł jest bez sensu. Radny zaznaczył, że nie można działać w powyższy sposób.  

 

Radny Stanisław Wełniak podniósł temat niezrealizowanych dotychczas inwestycji, na które oczekuje 

społeczeństwo. Radny nawiązał do propozycji zgłoszonych przez Burmistrza na ostatniej sesji dot. 

wycofania z tegorocznego budżetu przebudowy 4 przejść dla pieszych. Radny dodał, że Burmistrz zabiegał o 

realizację ww. inwestycji w zakresie przedłożonego projektu budżetu od listopada 2021 r. aż do czasu jego 

uchwalenia. Radny zaznaczył, że radni popierali realizację tych zadań z uwagi na poprawę bezpieczeństwa 

oraz ze względu na fakt ich dofinansowania ze środków zewnętrznych. Radny zaznaczył, że powyższe 

zdanie nie zostało jeszcze zrealizowane. Radny odniósł się do zadania dot. budowy chodnika na cmentarzu. 

Radny zaznaczył, że nie posiada informacji w zakresie realizacji tego zadania. Radny zwrócił się do 

Burmistrza, aby udał się na cmentarz w czasie deszczu i przekonał się, że ludzie wówczas „brną w błocie”. 

Zdaniem radnego, ww. zadanie jest przykładem inwestycji oczekiwanej przez ludzi, inwestycji rzeczywiście 

potrzebnej w mieście. Radny dodał, że realizacja tego zadania nie jest jeszcze rozpoczęta oraz nie wiadomo 

w jaki sposób zostanie wykonana. Radny podniósł sprawę remontu 3 szkół ze środków pochodzących z 

programu unijnego. Radny zadał pytanie, dlaczego powyższego zadania nie realizują bezpośrednio 

dyrektorzy poszczególnych szkół z uwagi na duże bezpośrednie obciążenie Urzędu Miejskiego obsługą 

inwestycji miejskich? Zdaniem radnego, dyrektorzy szkół mogą realizować te zadania m.in. w zakresie 

ogłoszenia przetargów, wyboru wykonawców, przygotowania dokumentację itd. Radny stwierdził, że jeżeli 

Urząd nakłada sobie dodatkowych „kłopotów” w postaci realizacji ww. inwestycji, to później pojawiają się 

problemy związane z realizacją inwestycji. Radny wśród niezrealizowanych inwestycji wymienił m.in. 

uzbrojenie terenu przy ul. Powstańców oraz budowę parkingu przy ul. Mokrej.   

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że przedstawiona przez niego ocena istniejącej sytuacji w zakresie 

realizacji inwestycji jest obiektywna i nie ma w niej żadnej „złośliwości”. Radny podkreślił, że zarówno on 
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jak i część radnych posiadają dylematy jak odnieść się do zaproponowanych zmian. Radny dodał, że niektóre 

z tych zmian są konieczne m.in. z uwagi na przychodzące dotacje, które należy uwzględnić w budżecie i w 

związku ze zmieniającą się sytuacją w ciągu roku. Radny stwierdził, że zawsze stara się głosować konkretnie 

w danej sprawie tzn. albo „za” albo „przeciw”. Radny poinformował, że w obecnej sytuacji związanej ze 

zmianami w budżecie i WPF musi odstąpić od powyższej zasady i „wstrzyma się od głosu”, tak jak podczas 

głosowania na posiedzeniu komisji. Zdaniem radnego, budżet na dzień 31 grudnia 2022 r. musi być w miarę 

realny tzn. dochody oraz wydatki nie powinny odstawać od tego co zostało zapisane. Ponadto w ocenie 

radnego, budżet powinien posiadać „połączenie” z pierwotnie uchwaloną uchwałą budżetową. Radny 

podkreślił, że jego powyższa wypowiedź na temat realizacji budżetu oznacza jego krytyczną postawę i 

decyzję w zakresie przyszłorocznego udzielenia Burmistrzowi absolutorium. Radny dodał, że w taki sposób 

absolutorium cyt. „zdobywać nie idzie”. Radny poinformował, że zgodnie z przepisami prawa, jeżeli budżet 

został wykonany to należy udzielić Burmistrzowi absolutorium. Radny zaznaczył, że zgodnie z 

zaproponowanymi zmianami budżet będzie wykonany. Radny zwrócił uwagę, iż Burmistrz często posługuje 

się argumentem w stosunku do radnych, że cyt. „przecież sami żeście to uchwalili” i zaznaczył, że 

uchwalenie tych zmian przez radnych nie oznacza ich akceptacji w sensie merytorycznym.   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz podniósł temat zaproponowanej zmiany w wydatkach bieżących w dziale 

750 rozdziale 75023 w zakresie zwiększenia planu wydatków o kwotę 108.450,00 zł tytułem zabezpieczenia 

odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy zawodowej dla Zastępcy Burmistrza. 

Radny złożył życzenia Zastępcy Burmistrza samych dobrych dni na emeryturze. Radny zadał pytanie, czy 

podjęta przez Zastępcę Burmistrza decyzja o przejściu na emeryturę nie oznacza powrotu do pracy na tym 

stanowisku na początku stycznia następnego roku?  

 

Burmistrz odniósł się do pytania radnego Krzysztofa Koronkiewicza stwierdzając, że posiada wiedzę w 

zakresie pytań zadawanych przez radnego i stylu konwersacji ze strony radnego. Burmistrz poinformował, że 

w propozycjach zmiany w budżecie znajduje się zmiana dot. przejścia Zastępcy Burmistrza na emeryturę, o 

czym informował radnych na posiedzeniu komisji stałych. Burmistrz podkreślił, że wszystkie inne „wymysły” 

związane z tą sprawą nie zasługują na komentarz.  

 

Następnie Burmistrz odniósł się do uwag podniesionych przez radnego Stanisława Wełniaka. Burmistrz 

stwierdził, że wypowiedź radnego tylko go utwierdziła w tym, że nastąpiła zmiana w zakresie rozwoju 

miasta. Burmistrz zaznaczył, że obecnie rozwój miasta jest realizowany na postawie innego poglądu. 

Natomiast pogląd reprezentowany w poprzednim okresie nie wpłynąłby pozytywnie na dalszy rozwój miasta.  

Burmistrz nawiązał do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka na temat kosztów uzbrojenia terenów 

inwestycyjnych przy ul. Powstańców. Burmistrz stwierdził, że za kadencji radnego Stanisława Wełniaka na 

stanowisku Burmistrza Miasta Złotowa cyt. „cały czas szumiało zboże na tych 36 ha”. Burmistrz zaznaczył, 

że uzbrojenie tych terenów to wielobranżowy projekt z budową ronda, infrastrukturą i sieciami. Burmistrz 

dodał, że wypowiedź radnego w tej kwestii nie zasługuje na komentarz. Burmistrz podkreślił, że najpierw 
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zadanie należy zaplanować poprzez przygotowanie dokumentacji a następnie przystąpić do jego realizacji. 

Burmistrz poinformował, że radny wielokrotnie był autorem projektów zgłaszanych do budżetu, które nie 

były w żaden sposób przygotowane. Burmistrz poinformował, że w przypadku instalacji fotowoltaicznej jest 

wymagane pozwolenie na budowę i dlatego taki dokument powstaje. Burmistrz zaznaczył, że w tym 

przypadku radny może się kierować wiedzą z portali internetowych w zakresie wykonania instalacji 

fotowoltaicznej ale w kategorii swojego domu. Burmistrz dodał, że jakiś czas temu radny nie potrafił 

odczytać z budżetu wysokości kwoty zaplanowanej na konkretne zadania. Burmistrz oznajmił, że należy 

uzupełniać wiedzę w zakresie proponowanych zmian budżetowych, ponieważ budżet w ciągu roku podlega 

zmianom w stosunku do potrzeb w zakresie dochodów i wydatków. Burmistrz poinformował, że 

zaproponowane zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały dot. zmiany w zakresie wpływów z podatku 

CIT, które zostały skalkulowane na bazie roku poprzedniego a które znacząco spadły. Burmistrz zaznaczył, 

że nie można prowadzić działalności na „wirtualnych” danych. Burmistrz poinformował, że budżet jest w 

ciągu roku zmieniany ok. 20 razy, o czym wiedzą zarówno pracownicy Urzędu, radni jak i „rasowi” 

samorządowcy. Burmistrz dodał, że w trakcie roku zmiany budżetu dokonuje się w celu dostosowania do 

pojawiających się w trakcie roku szans i możliwości m.in. grantów czy przyjęcia do realizacji zadania 

zleconego przez rząd. Burmistrz poinformował, że do budżetu wprowadzane są zmiany w zakresie 

urealnienia wydatków inwestycyjnych. Burmistrz przypomniał, że radny podczas głosowania w marcu br. 

budżetu „wstrzymał” się od głosu. Burmistrz zaznaczył, że uchwalenie budżetu dopiero w marcu br. 

wpłynęło na opóźnienie w czasie jego realizacji, ponieważ już wówczas trwała wojna w Ukrainie, co 

wywołało różnego rodzaju problemy i kryzysy, na które reagują przedsiębiorcy i wykonawcy w zakresie 

przeprowadzania postępowań przetargowych i realizacji zadań. Burmistrz zwrócił się do radnego Stanisława 

Wełniaka, aby już dzisiaj nie rozliczał go w zakresie realizacji budżetu, ponieważ czas na udzielenie 

absolutorium za wykonanie tegorocznego budżetu nadejdzie w czerwcu przyszłego roku. Burmistrz 

poinformował, że obecny budżet jest rekordowy m.in. w związku z realizacją „Funduszy Norweskich” i 

zakresie wysokości wydatków majątkowych w kwocie 24 mln zł. Burmistrz zaznaczył, że pomimo 

problemów cyt. „jeśli komuś wiąże się sznurowadła i mówi biegnij” to ten budżet jest realizowany. 

Burmistrz nawiązał do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka odnośnie budowy tężni i podkreślił, że nie 

można realizować inwestycji na podstawie zdjęć z Ciechocinka. Burmistrz poinformował, że doprecyzowano 

już lokalizację tej inwestycji w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków przy jeziorze Baba przy 

zagospodarowanej ścieżce w tym miejscu. Burmistrz dodał, że nie jest to obiekt takiej rangi, że można go 

wykonać na podstawie zdjęcia. Burmistrz wyjaśnił, że jest to obiekt posiadający duże obciążenia ze względu 

na wiatr, wodę i ewentualne zmarzliny. Burmistrz zaznaczył, że musi powstać koncepcja dot. tego obiektu, 

aby można było zlecić jego wykonanie.  

 

Burmistrz odniósł się do sposób realizacji inwestycji. Burmistrz poinformował, że jednym z nich jest 

zlecenie realizacji zadań m.in. zgłaszanych przez radnych w formie zaprojektowania wraz z wykonaniem 

wykonania. Burmistrz zaznaczył, że ten sposób jest najtrudniejszy z uwagi na okres 12 miesięcy na 

zrealizowanie zadania m.in. w zakresie dokonania uzgodnień. Kolejnym sposobem jest przygotowanie 
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programu funkcjonalno – użytkowego, który niewiele różni się od pozwolenia na budowę. Burmistrz dodał, 

że na podstawie ww. dokumentu zleca się realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” tzn. 

projektowania przez koszty. Burmistrz zaznaczył, że radny Stanisław Wełniak nie stosował za często 

powyższego sposobu. Burmistrz dodał, że powyższe rozwiązanie jest stosowane w nietypowych 

trudniejszych zadaniach, w których nie ma wielkiego rynku. Burmistrz stwierdził, że jeżeli ww. metoda 

zostałaby zastosowana w przypadku budowy niecki rehabilitacyjnej to nie powstałby „bubel”, który nie 

wymagałby wydatkowania dodatkowej kwoty 1 mln zł do inwestycji za 3 mln zł. Burmistrz przypomniał 

realizację zadania dot. ścieżki „zatopionej w błocie” przy jeziorze Baba wzdłuż rzeki Głomia i wykonania 

projektu „na upartego” pomimo tego, że wszyscy się wypowiadali, że grunt jest nienośny. Kolejnym 

zadaniem przytoczonym przez Burmistrza był witacz na „Kaczym Dołku” wykonany bez zezwoleń, który 

miał „prawie zabić człowieka”. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka na temat 

boiska. Burmistrz poinformował, że obecnie trwa etap przygotowania boiska treningowego. Burmistrz dodał, 

że pracownik, który zajmował się tym zadaniem nie posiadał kompetencji do tego, żeby przygotować 

program funkcjonalno-użytkowy do tego boiska.  

 

Radny Stanisław Wełniak przerwał wypowiedź  Burmistrz i zadał pytanie, jak długo Burmistrz buduje 

przedmiotowe boisko?  

 

Burmistrz zadał pytanie, kiedy radny ww. zadanie zostało wprowadzone do budżetu i dodał, ze radny 

Stanisław Wełniak nie wprowadził tego zadania, ponieważ „wstrzymał się” od głosu.  

 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że boisko jest budowane od 4 lat.  

 

Burmistrz zapytał, na jakiej podstawie radny twierdził, że zadanie to zostało wprowadzone do budżetu 4 

lata temu? Burmistrz poinformował, że na sali sesyjnej jest obecny Dyrektor ZCAS, który od początku 

inwestuje w nawodnienie poprzedniej części boiska. Burmistrz dodał, że w ramach „Funduszy Norweskich” 

pojawiła się szansa przygotowania dokumentacji i realizacji tego zadania. Burmistrz zaznaczył, że dzisiaj 

dokonywana jest zmiana dot. tego zadania wynikająca właśnie z „opieszałości w podejmowaniu decyzji co 

do wykonania całego zadania i musimy to przesunąć w czasie”. Burmistrz dodał, że zadanie to zostanie 

wykonane najdalej w przyszłym roku i niebawem zostanie opracowana dokumentacja. Burmistrz zaznaczył, 

że należy mówić o faktach.  

 

Burmistrz odnosząc się do nadchodzących prac nad projektem budżetu na rok 2023, podkreślił znaczenie 

sensownej wyceny zadań. Burmistrz poinformował, że zadania są szacowane na podstawie doświadczeń 

ubiegłych lat, aktualnego stanu na rynku, prognozy ewentualnych zagrożeń. Burmistrz zaznaczył, że 

ostatecznie o wycenie decyduje rynek w ramach postepowania przetargowego. Burmistrz dodał, że są 

zadania, na których realizację jest małe zainteresowanie np. w zakresie opracowania dokumentacji z uwagi 

na wąską niszę rynkową, czyli małą liczbę projektantów. Taka sytuacja występuje szczególnie w zakresie 
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przygotowania dokumentacji branżowych i trudno jest w tym zakresie znaleźć konkurencję. Burmistrz 

poinformował, że zaproponowane w budżecie ceny poszczególnych zadań są modyfikowane właśnie 

poprzez propozycje zmian budżetowych. Burmistrz dodał, że wprowadza zmiany w drodze zarządzenia w 

ramach przypisanych mu przez radnych uprawnień, które zostały ostatnio ograniczone w pewnym zakresie. 

W ocenie Burmistrza, zaproponowane zmiany są transparentne a sesja jest okazją do ich omówienia a nie do 

„populistycznych” wypowiedzi jak to zrobił radny Stanisław Wełniak, który miał stwierdzić, że realizacja 

budżetu to „same porażki”. Burmistrz zwrócił się do radnego Stanisława Wełniaka, aby zapoznał się z 

zadaniami i z ich znaczeniem dla rozwoju miasta. Burmistrz zaznaczył, że realizacja tych zadań „wybitnie” 

wychodzi poza standardy i są one dowodem nowoczesnego zarządzania samorządami. Burmistrz pozytywnie 

ocenił sytuację finansową miasta oraz realizację projektu „Funduszy Norweskim” zwłaszcza w obecnym tak 

trudnym czasie. Burmistrz wyraził nadzieję, że środki przypisane na realizację tego projektu na 2 lata 

pozwolą przejść przez ten okres znacznie łagodniej. Burmistrz zaznaczył, że środki te trafiają również do 

lokalnych firm, które angażują się w realizację zadań miejskich. Burmistrz odniósł się do realizacji zadania 

przebudowy przejść dla pieszych. Burmistrz poinformował, że w roku ubiegłym zostały ogłoszone 4 

przetargi, na które nie złożono ofert a jeżeli się pojawiły to znacznie wyższe niż kwota zabezpieczona w 

budżecie na realizację tego zadania a wsparcie wojewody pojawiło się tylko raz. Burmistrz dodał, że w tym 

roku wystąpiła właśnie taka sytuacja tzn. wojewoda nie ogłosił wsparcia i nie pojawił się oferent na 

realizację tego zadania. Burmistrz poinformował, że ogłosił jeszcze raz przetarg na przebudowę przejść dla 

pieszych. Burmistrz dodał, że termin wykonania ww. zadania upływa z końcem roku i przyznał, że nie jest to 

realny termin, dlatego zapowiedział ujęcie tych zadań w ramach wydatków niewygasających, które zostaną 

zrealizowane w 2023 r. w ramach rozliczenia roku poprzedniego. Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi 

radnego Stanisława Wełniaka stwierdził cyt. „ale jak tak będziemy podchodzić jak Pan do tego, żeby grać 

tutaj pod publikę, no to z tego nie zrobimy nic”. Burmistrz zwrócił się do radnych, aby nie dali się 

„zmanipulować” wystąpieniami radnego Stanisława Wełniaka. Burmistrz wyraził niezrozumienie, dlaczego 

radny „niszczy swój autorytet” z uwagi na jego poprzednią długoletnią działalność na rzecz rozwoju miasta. 

Burmistrz dodał, że obecnie działalność na rzecz rozwoju miasta powinna być kontynuowana przez oba 

organy gminy w partnerskim układzie bez różnych manipulacji. Burmistrz zaznaczył, że nie zgadza się na 

tego rodzaju manipulacje, ponieważ za realizacją zadań stoi sztab ludzi z udziałem ekspertów m.in. 

pracowników Urzędu Miejskiego. Burmistrz pochwalił p. Wiesława Orciucha, Kierownika Referatu 

Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Złotowie, dzięki któremu pracy miasto 

oszczędziło ogromne środki. Burmistrz zaznaczył, że p. Orciuch analizuje projekty w Urzędzie, znajduje 

rozwiązania, które są niekorzystne dla miasta oraz te projekty, z których realizacji wynikają konkretne 

oszczędności dla budżetu. Burmistrz dodał, że dzięki powyższej pracy nie powstają „buble”. Burmistrz 

podkreślił, że właśnie w związku z powyższym, nie powierza zadań związanych z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę np. dyrektorom instytucji kultury, ponieważ to ich przerasta i istnieje ryzyko popełnienia błędów, 

za które również Urząd ponosi odpowiedzialność. Burmistrz poinformował, że „małe” zadania remontowo-

inwestycyjne są przekazywane do realizacji kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy, 

natomiast większe zadania są realizowane przez Urząd, ponieważ jest lepiej do tego przystosowany. 
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Burmistrz podniósł temat zamówień publicznych i wzrostu obostrzeń związanych z przeprowadzaniem 

postępowań przetargowych. Burmistrz zaznaczył, że tutaj nie ma miejsca na błędy. Burmistrz poinformował, 

że dzisiaj został ogłoszony już 110 przetarg.  

 

Następnie Burmistrz odniósł się do sprawy programu funkcjonalno-użytkowego na amfiteatr i dodał, że bez 

uwzględnienia tego obiektu radni nie chcieli uchwalić budżetu. Radny zadał pytanie radnemu Stanisławowi 

Wełniakowi, dlaczego jako Burmistrz Miasta Złotowa przez 7 lat nie wprowadził tego zadania do budżetu? 

Burmistrz poinformował, że w obecnie jest opracowana dokumentacja, na którą Burmistrz umówił się 

uprzednio z częścią radnych. Burmistrz dodał, że są podzielone zdania odnośnie realizacji tej inwestycji i jej 

kształtu z uwagi na duży koszt. Burmistrz poinformował, że w przygotowanym programie funkcjonalno-

użytkowym znajdują się rozwiązania wykonania tego zadania m.in. wariant z zadaszeniem sceny amfiteatru 

oszacowany na 8 mln zł i wariant z zadaszeniem sceny wraz z całą widownią oszacowany na 14 mln zł. 

Burmistrz zaznaczył, że mieszkańcy mają prawo przy ww. kwotach środków publicznych wypowiedzieć się 

co do formy amfiteatru oraz na temat możliwości nie realizowania obecnie tego zadania z uwagi na inne 

priorytety np. budowę kolejnego przedszkola. Burmistrz podkreślił, że powyższa sprawa powinna zostać 

zmierzona/zbadana za pomocą przeprowadzania konsultacji cyt. „większa siła tej decyzji przy tak 

kluczowych decyzjach”. Burmistrz poinformował, że rozpoczęły się prace rozbiórkowe tego obiektu, 

którymi zarządza Dyrektor ZDK m.in. zostały już zdemontowane ławki. Burmistrz zaznaczył, że kolejny 

etap tych prac został wstrzymany, ponieważ pod dachem obiektu pojawiły się nietoperze i należy poczekać 

aż przeniosą się na zimowisko m.in. w tym celu zostanie zamontowanych 30 szt. budek i wówczas 

rozpocznie się rozbiórka dachu, która zakończy etap pierwszy tych robót. Etap drugi, po przeprowadzonych 

konsultacjach w sprawie amfiteatru, pozwoli na realizację tego zadania metodą „zaprojektuj i wybuduj” i 

wówczas zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Burmistrz zaznaczył, 

że realizacja inwestycji opiera się na fachowej dokumentacji a nie na realizacji inwestycji cyt. „zróbcie tak, 

żeby było dobrze, jak na zdjęciu w Ciechocinku”. Burmistrz zaznaczył, że ten etap się skończył, koniec 

„bubli”, obecnie jest etap profesjonalistów. Burmistrz poinformował, że obecnie należy myśleć o 

sieciowaniach pewnych zadań i realizacji pewnych przedsięwzięć, które wprowadzą miasto w nowe 

wyzwania dot. np. zmian klimatycznych.  

 

Burmistrz poinformował, że radni mogą zwrócić się do Urzędu z zapytaniami w sprawie realizowanych 

zadań. Burmistrz zaznaczył, że nie pozwoli, aby p. Wiesław Orciuch wystąpił i przedstawił informacje na 

temat dokonywania wyceny zadań z uwagi na stan jego zdrowia. Burmistrz podkreślił, że wraz z Panią 

Skarbnik jest odpowiedzialny za każdą „złotówkę” i nie ma tutaj miejsca na błędy. Burmistrz dodał, że nie 

może być takiego zaskakującego pytania na temat trybu wyłonienia agencji prasowej oraz czy to jest 

„kolega”? Zdaniem Burmistrza, tutaj nie ma miejsca na „tego typu gierki”, to jest profesjonalny Urząd i 

jednostki gminy, które dotychczas nie pracowały na takich obrotach. Burmistrz dodał, że potrzeba co 

najmniej 10 lat, aby wprowadzić miasto na wyższy poziom. Burmistrz zaznaczył, że realizacja marki 

„Złotów. Wielkopolskie Zdroje” pozwoli odpowiedzieć na wiele zagrożeń. Burmistrz podkreślił, że ww. 



Protokół Nr LIII.2022 z LIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2022 r.  
 

16 

  

marka nie jest wizją jednego człowieka, ponieważ opowiedzieli się za nią ludzie oraz radni przyjmując 

uchwałę o strategii rozwoju gminy i na realizację tej koncepcji zostały przyznane środki, które są już 

wydatkowane. Burmistrz zaapelował o przyjęcie przez Radę zaproponowanych zmian w budżecie, aby 

Urząd mógł dalej swobodnie pracować oraz wywiązać się z przyjętego planu działania.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz skierował pytanie do Burmistrza, czy na pewno wierzy w to co mówi? W 

ocenie radnego, Burmistrz „nakręca się” i nie żyje w rzeczywistym świecie. Radny dodał, że w wypowiedzi 

Burmistrza widzi retorykę „PiS” cyt. „Pana wina, Pana Wełniaka wina, radnych wina, tak jak Tuska wina to i 

tutaj Wełniaka mamy”. Radny stwierdził, że w wypowiedziach Burmistrza są absurdy i radny nie zamierza 

się do nich wszystkich odnosić. Radny odniósł się tylko do sprawy amfiteatru. Radny poinformował, że 

radni już od 7 lat walczą o remont tego obiektu. Radny zaznaczył, że jeszcze 7 lat temu remont tego obiektu 

był możliwy, tymczasem przez działania Burmistrza tj. przez odrzucanie tego projektu doszło do tego, że 

obecnie można mówić tylko o rozbiórce, ponieważ remontu nie można już wykonać. Radny określił jako 

„bzdury” sugestie, czy amfiteatr ma powstać za 12 mln zł czy 7 mln zł. Radny zaznaczył, że takiego budżetu 

na realizację tego zadania miasto nie posiada oraz mieszkańcy nie wyrażą zgody na wydatkowanie takiej 

kwoty na ten obiekt, zwłaszcza dla przeprowadzeniu kilku lub więcej imprez w ciągu roku. Radny stwierdził, 

że Burmistrzowi „jest na rękę”, aby to mieszkańcy wypowiedzieli się w powyższej kwestii tzn. że realizacja 

tego zadania jest za droga i należy się obecnie z nią wstrzymać, ponieważ Burmistrz będzie mógł stwierdzić, 

że on popierał realizację tego zadania ale mieszkańcy nie wyrazili na nią zgody. Radny ponownie 

poinformował, że na wykonanie ww. zadania było 7 lat. Radny dodał, że Złotów nie jest Opolem czy 

Sopotem, aby stawiać amfiteatr za 12 mln zł. Radny podkreślił, że zadanie to można było zrealizować 

wcześniej i korzystniej. Radny poinformował, że zagłosuje „przeciwko” podjęciu zmian w budżecie, 

ponieważ w propozycjach zmian znajdują się przeniesienia realizacji części inwestycji na przyszły rok. 

Radny podkreślił, że dotychczas Burmistrz zrealizował 2 inwestycje. Radny odniósł się do wypowiedzi 

Burmistrza na temat ogłoszenia ponad 100 przetargów i podkreślił, że postepowania te w większości dot. 

zadań „miękkich” realizowanych w ramach „Funduszy Norweskich”, które nie mają związku z 

oczekiwaniami mieszkańców. Radny poinformował, że Burmistrz do tej pory nie potrafił zrealizować 

inwestycji z 2021 r., która miała zostać wykonana do czerwca br. Radny dodał, że w czerwcu br. zadał 

Burmistrzowi pytanie odnośnie terminu realizacji ww. inwestycji i wówczas Burmistrz miał stwierdzić, że 

inwestycja jest realizowana a do dzisiaj nie została ona wykonana. Radny zaznaczył, że jeżeli radni wyrażą 

zgodę na przeniesienie części inwestycji na następny rok, to jego zdaniem, nie zostanie zrealizowanych 

przynajmniej 50% z zadań zaplanowanych na rok 2022 nie mówiąc już o zadaniach planowanych do 

realizacji w 2023 r. Radny ponownie poinformował, że nie zgłosuje za przedmiotowym projektem uchwały z 

uwagi na przeniesienie realizacji części inwestycji na przyszły rok.    

 

Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza określił ją jako „lokalny 

folklor”. Burmistrz dodał, że wypowiedzi radnego należy słuchać uważne, chociaż są już niebezpieczne, 

ponieważ radny cyt. „coś wie ale jednak nie wie, powie ale nie odniesie się”. Burmistrz stwierdził, że takimi 
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wypowiedziami radny tworzy zagrożenie, ponieważ jeżeli radny przekona innych radnych to przedmiotowe 

propozycje zmian nie zostaną uchwalone. Burmistrz dodał, że zmiany obejmują m.in. podpisanie umów na 

projektowanie kolejnych przedsięwzięć do realizacji, w tym kolejnych dróg, obiektów, czy 

zagospodarowania terenów przy Górze Wilhelma oraz wokół jeziora Proboszczowskiego, o które zabiega 

również Fundacja „Złotowianka” ze względu na promenadę przygotowaną pod uprawianie dyscypliny 

„frame running”. Burmistrz podkreślił, że przyjęcie powyższych propozycji pozwoli na przeprowadzenie 

kolejnej dyskusji dot. pozyskania środków zewnętrznych na realizację ww. zadań w przyszłym roku. 

Burmistrz dodał, że został zmodyfikowany program „Polski Ład”, który daje więcej możliwości niż w 

poprzednim okresie. Burmistrz poinformował, że z ww. programu pozyskano środki na realizację w 

Czarnkowie amfiteatru w podobnym kształcie. Burmistrz podkreślił, że jest za tym, aby amfiteatr w Złotowie 

funkcjonował, popiera tą koncepcję i osobiście opowiada się za wariantem obiektu z pełnym zadaszeniem 

ale realizacją tej inwestycji tylko z udziałem środków zewnętrznych. Burmistrz dodał, że przygotowanie tego 

obiektu z pełnym zadaszeniem do organizacji imprez masowych byłoby też szansą na jego komercyjne 

wykorzystanie, co wpisuje się w markę „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” jako tworzenia miasta wygodnego 

do życia i atrakcyjnego miejsca pod kątem organizowanych wydarzeń. Burmistrz nawiązał do działalności 

utworzonego ZDK, który w ocenie Burmistrza po roku dobrze działa i któremu można powierzać 

organizację kolejnych wydarzeń. Burmistrz zaznaczył, że w ramach ww. marki budowane jest miasto jako 

stolica regionu, wygodne do życia, które jest chętnie odwiedzane. Burmistrz dodał, że  m.in. z ww. powodów 

saldo migracji miasta jest dodatnie oraz dobrą sprzedaż na rynku nieruchomości. Burmistrz dodał, że 

podejmowane są działania w ramach budowy marki mające przeciwdziałać takim problemom jak np. 

migracja młodych. Burmistrz poinformował, że inwestycja przy ul. Zamkowej została zrealizowana. 

Burmistrz dodał, że przy ul. Polnej budowany jest budynek komunalny, a przy ul. Obrońców Warszawy dom 

multiopieki, natomiast w wieży ciśnień rozpoczęły się prace remontowe. Burmistrz zaznaczył, że pomimo 

przesunięcia realizacji części zadań w czasie inne są obecnie realizowane. Radny zadał pytanie, dlaczego na 

niniejszej sesji część radnych przeprowadza dyskusję w zakresie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu? Burmistrz poinformował, że udzielenie absolutorium zostanie udzielone w 

czerwca przyszłego roku i zwrócił się do radnych z prośbą o pozwolenie na dalszą pracę, do czego jest 

potrzebne uchwalenie zaproponowanych zmian w budżecie.  

 

Radny Łukasz Piosik podniósł temat amfiteatru i stwierdził, że w tej sprawie panuje „jakieś rozdwojenie 

jaźni”. Radny wyraził niezrozumienie dla uwag zgłoszonych w tym temacie przez radnego Krzysztofa 

Koronkiewicza. Radny poinformował, że kilka lat temu rozmawiał z p. Sławomirem Wilowskim, 

ówczesnym Dyrektorem ZCAS w Złotowie, i wówczas wstępne wyceny kosztów dot. amfiteatru sięgały 

kwot 8-10 mln zł łącznie z zadaszeniem obiektu. Radny zwrócił się do radnego Krzysztofa Koronkiewicza i 

stwierdził, że jego wypowiedź obejmowała tylko krytykę działań Burmistrza, podobnie jak 30-minutowy 

monolog radnego Stanisława Wełniaka bez podania żadnych merytorycznych wskazówek. Radny dodał, że 

zmarnowano 40 minut niniejszej sesji tylko na wysłuchanie „mentorstwa” ww. radnych. Radny zadał pytanie, 

czy ww. wypowiedzi wnoszą cokolwiek merytorycznego do przedmiotowej dyskusji?  
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Radny Krzysztof Żelichowski odniósł się do wypowiedzi radnego Łukasza Piosika i stwierdził, że gdyby 

radny był obecny na sali podczas tych wypowiedzi, to być może zrozumiałby je. Radny stwierdził, że 

Burmistrz zarzuca mu zaskakiwanie go a tymczasem, zdaniem radnego, to Burmistrz „manipuluje faktami”. 

Radny przypomniał, że na posiedzeniu komisji stałych informował Burmistrza, że na sesji zada pytanie w 

sprawie umowy na prowadzenie biura prasowego za kwotę 17 tys. zł. Radny podkreślił, że wypowiedź 

Burmistrza odnośnie zaskakiwania go przez radnego takimi pytaniami jest nieprawdą. Radny dodał, że 

Burmistrz wie, iż projekt przedmiotowej uchwały został na posiedzeniu komisji stałych przez te komisje 

zatwierdzony a obecnie próbuje on stwierdzić, że radni nie chcą wprowadzać zmian. Radny stwierdził, że 

Burmistrz jest cyt. „idealnym kandydatem na rzecznika rządu polskiego”.  

 

Radny Łukasz Piosik odnosząc się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Żelichowskiego poinformował, że 

był obecny na sali sesyjnej, tylko nie siedział przy stole z innymi radnymi, ponieważ wstyd mu było za 

wypowiedzi części radnych. Radny zareagował na wypowiedź radnego Stanisława Wełniaka, który 

stwierdził, aby radny „zamknął się”.  

 

Przewodniczący przerwał wypowiedź radnego Łukasza Piosika i zwrócił się do niego o zachowanie powagi 

oraz o zadawanie pytań dot. punktów sesji a nie na temat zachowania poszczególnych radnych.      

     

Radny Łukasz Piosik zadał pytanie Przewodniczącemu, dlaczego kiedy w tej dyskusji padają takie słowa 

jak powyżej, to Przewodniczący nie reaguje, chociażby na wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka, który 

cały czas „pokrzykuje” na Burmistrza a obecnie zwrócił się radnego, aby ten „zamknął się”. Radny 

negatywnie ocenił prowadzenie obrad przez Przewodniczącego.   

 

Przewodniczący odnosząc się do radnego Łukasza Piosika stwierdził, że cyt. „no bardzo podobne 

zachowanie do Pana”. Przewodniczący w odpowiedzi na próby zabrania głosu przez radnego Łukasza 

Piosika wyłączył jego mikrofon i poinformował, że nie udzielił mu głosu.  

 

Radny Stanisław Wojtuń odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka na temat zawyżonych, 

jego zdaniem, kosztów wykonania projektów dokumentacyjnych. Radny podkreślił, że te wszystkie 

opracowania dokumentacyjne są ujęte w ramach „Funduszy Norweskich” i są z tych środków finansowane. 

Radny w nawiązaniu do wypowiedzi dot. przesunięcia realizacji części inwestycji na rok przyszły przytoczył 

przykład realizacji inwestycji w Japonii, gdzie na zaprojektowanie zadania poświęca się 80% czasu a na jego 

realizację 20%. Radny dodał, że ww. przykład został przedstawiony na szkoleniu dot. pozyskiwania środków 

zewnętrznych. Zdaniem radnego, warto poświęcić więcej czasu w celu przygotowania inwestycji aby później 

przy realizacji nie było problemów. Radny stwierdził, że z powyższej przyczyn, część zadań została 

przesunięta do realizacji na rok następny. Radny zaznaczył, że drugą przyczyną przesunięcia w czasie 

realizacji tych zadań jest wyjątkowość obecnego roku w związku z sytuacją na rynku m.in. trudnościami w 
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pozyskaniu wykonawców oraz wzrostem cen produktów i usług. Radny wyraził nadzieję, że powyższa 

sytuacja w przyszłym roku ulegnie zmianie i pojawi się szansa na obniżenie cen i kosztów. Radny podkreślił, 

że należy rozliczać Burmistrza za zrealizowanie inwestycji w całości a nie za ich część.       

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że w swojej poprzedniej wypowiedzi mówił o faktach, natomiast 

Burmistrz w swojej wypowiedzi mówił o „o czymś innym”. Radny dodał, że „daruje mu”, ponieważ każdy 

ma prawo się bronić. Radny zaznaczył, że Burmistrz nie posiada argumentów, ponieważ fakty mówią same 

za siebie. Radny stwierdził, że inwestycje w wykonaniu Burmistrza są jego „totalną porażką” w tym roku. 

Radny dodał, że w ogóle cały program „Funduszy Norweskich” nie jest realizowany w sposób, o który 

Burmistrz walczył z Radą i przekonywał o tym radnych. Radny zgodził się z radnym Stanisławem 

Wojtuniem w kwestii poświęcenia 80% czasu realizacji inwestycji na jej zaplanowanie i zaznaczył, że w 

Złotowie fakty mówią na ten temat co innego. Radny dodał, że być może 80% czasu jest zaangażowane w 

planowanie, jednak w jego ocenie, to planowanie cyt. „jest nic nie warte”, ponieważ w marcu br. zostało 

zaplanowanych na 2022 rok 10 czy 20 inwestycji a na koniec października br. zostały wykonane tylko 2 

inwestycje. Zdaniem radnego, to nie jest właściwe planowanie. Radny nadmienił, że ten poziom powinien 

wynosić 70-80% ale nie 10%. W ocenie radnego, plan finansowy na ten rok, a w szczególności inwestycyjny 

został „zupełnie skopany”.  

 

Radny Stanisław Wojtuń odwołał się do doświadczenia radnego Stanisława Wełniaka na poprzednim 

stanowisku Burmistrza Miasta Złotowa oraz na swoje doświadczenie w zakresie procesu inwestycyjnego, 

który zajmuje bardzo dużo czasu zanim rozpocznie się realizację inwestycji. Radny wyraził nadzieję, że 

radny Stanisław Wełniak to rozumie, jednak w swoich wypowiedziach mówi on co innego.        

 

Radny Roman Głyżewski podkreślił wyjątkowość bieżącego roku dla miasta ze względu na pozyskanie 

środków zewnętrznych z „Funduszy Norweskich” w wysokości 16 mln zł (wraz z „Pomocą Techniczną” 18 

mln zł). Radny dodał, że w 2022 r. wydatki inwestycyjne wynoszą 24 mln zł. Radny przypomniał, że kwota 

przyznana w ramach „Funduszy Norweskich” została pomniejszona o 50% i w odniesieniu do niskiego 

poziomu wykonania inwestycji radny stwierdził, że nie wyobraża sobie możliwości realizacji zadań w 

ramach „Funduszy Norweskich” w pełnym pierwotnym zakresie tzn. 32 mln zł w ciągu 2 lat. Radny odniósł 

się również do obecnej sytuacji rynkowej, inflacji oraz wojny na Ukrainie. Radny podkreślił, że Rada 

Miejska nie jest do końca przekonana co do realizacji zadań proponowanych przez Burmistrza w ramach 

„Funduszy Norweskich”, co odbija się negatywnie na pracy Urzędu Miejskiego. Radny zaznaczył, że 

Burmistrz jak i radni pochodzą z wyborów bezpośrednich i za podejmowane przez nich decyzje rozliczy ich 

społeczeństwo. Następnie radny odniósł się do przedstawionych przez Burmistrza propozycji zmian w 

przedmiotowym projekcie uchwały. Radny poinformował, że pomimo wątpliwości odnośnie ww. propozycji 

zmian zagłosuje „za” przyjęciem tego projektu uchwały, aby miasto mogło dalej realizować zadania. Radny 

dodał, w przyszłym roku, Rada będzie rozliczać wykonanie przez Burmistrza tegorocznego budżetu w 
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ramach udzielenia absolutorium. Radny wyraził ubolewanie z powodu niskiego poziomu wykonania 

inwestycji zaplanowanych na rok 2022.     

 

Przewodniczący odniósł się do wypowiedzi Burmistrza na temat boiska. Przewodniczący stwierdził, 

Burmistrz po raz kolejny w swojej wypowiedzi zawarł „przytyk” do jego kompetencji jako byłego 

pracownika ZCAS. Przewodniczący wyraził zdziwienie i określił jako „bardzo słabe” to, że Burmistrz przez 

8 lat pełnienia swojego stanowiska nie posiada wiedzy na temat jego zakresu obowiązków w ZCAS. 

Przewodniczący dodał, że według Burmistrza wszyscy są winni tylko nie Dyrektor ZCAS. Następnie 

Przewodniczący odniósł się do kwestii wykonania inwestycji na przykładzie boiska piłkarskiego. 

Przewodniczący poinformował, że na początku roku, Dyrektor ZCAS zabezpieczył się pisemnie z 

organizatorami zlotu samochodów zabytkowych, który odbył się pod koniec sierpnia, ponieważ był 

przekonany, że w tym czasie będą już trwały prace na boisku. Przewodniczący zaznaczył, że mijają kolejne 

miesiące a prace na boisku nie są podejmowane. Przewodniczący stwierdził, że chciałby poznać obiektywne 

przesłanki niezrealizowania wielu inwestycji. Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Miejskiej, radny Roman Głyżewski zaznaczył, że zostało wykonanych zaledwie 5 z 42 

zaplanowanych inwestycji w tym roku. Przewodniczący dodał, że z ww. 5 inwestycji 3 zadania to 

dokumentacje techniczne. Przewodniczący nawiązał do uchwalenia tegorocznego budżetu dopiero w marcu 

br., co miało być jedną z przesłanek niezrealizowania części inwestycji. Przewodniczący przypomniał, że 

budżet został uchwalony w terminie, dnia 31 stycznia. Następnie RIO wskazała wiele nieprawidłowości w 

projekcie budżetu, który został przedłożony przez Burmistrza radnym i wyznaczyła termin ich usunięcia do 

dnia 22 marca 2022 r. Przewodniczący dodał, że budżet został poprawiony w dniu 15 marca 2022 r. 

Przewodniczący zwrócił się do Burmistrza, aby nie zarzucał on winy radnym, że dopiero w połowie marca br. 

został uchwalony budżet i WPF. Przewodniczący podniósł sprawę zasobów kadrowych i rzeczowych w 

Urzędzie Miejskim. Przewodniczący stwierdził, że Burmistrz planując założenia inwestycyjne do projektu 

budżetu w zakresie ich realizacji musiał wziąć pod uwagę ww. zasoby. Przewodniczący stwierdził, że biorąc 

pod uwagę poziom wykonania budżetu na październik 2022 r. to jest to cyt. „bardzo smutne i bardzo 

niedobre dla naszego miasta”. Przewodniczący odniósł się do priorytetów budżetowych miasta. W ocenie 

Przewodniczącego, priorytetami dla miasta nie są takie zadania jak zrealizowane dotychczas np. 

opracowanie strategii „smart city”, badania geologiczne Góry Wilhelma czy śniadania biznesowe. Następnie 

Przewodniczący wymienił zadania, którego jego zdaniem są priorytetowe dla miasta i które powinny zostać 

zrealizowane jak przebudowa przejść dla pieszych, które w tym roku nie zostaną wykonane; rozpoczęcie 

budowy boiska przy stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej; uzbrojenie terenu inwestycyjnego; 

modernizacja budynków szkół podstawowych w ramach programu „Dostępna Szkoła” oraz inne zadania jak 

np. zajęcia z trenerem senioralnym. W opinii Przewodniczącego, sytuacja dot. realizacji tegorocznych zadań 

inwestycyjnych nie jest „ciekawa”. Przewodniczący poinformował, że w związku z powyższym nie 

zagłosuje za propozycjami zmian przedstawionymi przez Burmistrza. Przewodniczący dodał, że zmiany 

bieżące powinny zostać przegłosowane jednak z uwagi na niezrealizowanie wydatków majątkowych nie 

zagłosuje „za” przedmiotowym projektem uchwały.               
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Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie, czy głosowanie odbędzie się w pełnym składzie Rady, 

ponieważ radny nie widzi na sali sesyjnej radnego Łukasza Piosika?   

 

Przewodniczący poinformował, że radny Łukasz Piosik jest na sali sesyjnej jednak nie zajmuje miejsca przy 

stole dla radnych.  

 

Radny Henryk Golla stwierdził cyt. „źle się można czuć, jeżeli się czuje wyczuwalną agresję z każdej 

strony”. Zdaniem radnego, pewne sprawy powinny zostać rozstrzygnięte na posiedzeniu komisji a sesja 

powinna odbywać się w spokojnym i rzeczowym nastroju z zasygnalizowaniem pewnych istotnych kwestii 

jak np. realizacja wydatków majątkowych. Radny negatywnie ocenił „wycieczki” uczestników sesji i 

pokrzykiwania jak np. w wykonaniu radnego Łukasza Piosika. Radny wyraził swój sprzeciw wobec agresji 

werbalnej i zaznaczył, że radni powinni reprezentować pewien poziom i zdaniem radnego, należy 

zrezygnować z tego rodzaju zachowania.  

 

Radny Maciej Zając przychylił się do wypowiedzi radnego Romana Głyżewskiego odnośnie oceny 

działalności radnych przez mieszkańców. Radny zgodził się z radnym Henrykiem Gollą w zakresie 

powstrzymania się do wzajemnych „wycieczek”. Radny zaznaczył, że tego typu sytuacje są niepotrzebne i 

należy skupić się na merytorycznym podejściu do tematu. Radny wyraził zrozumienie dla troski radnych 

odnośnie wykonania budżetu i niezrealizowanych inwestycji. W ocenie radnego, należy dać szansę na pracę 

przy realizacji budżetu Burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego i zaapelował, aby nie robić 

„cyrku” z Rady Miejskiej.  

 

Burmistrz stwierdził, że obecna dyskusja pozwala na uporządkowanie wiedzy. Burmistrz odniósł się do 

realizacji inwestycji zaplanowanych w tegorocznym budżecie. Burmistrz zaznaczył, że w zaproponowanych 

zmianach w budżecie znajdują się kwoty pozwalające zakończyć część zadań budżetowych, które pozwolą 

na podpisanie umów na ich realizację, co ułatwi pracę pracownikom Urzędu Miejskiego nad pozostałymi 

przedsięwzięciami. Burmistrz podkreślił, że dyskusja w zakresie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu odbędzie się w czerwcu 2023 r. Burmistrz dodał, że przyjęcie proponowanych zmian w budżecie 

pozwala na jego dalszą realizację. Burmistrz przypomniał, że budżet został ustanowiony przez radnych tzn. 

organ stanowiący gminy. Burmistrz dodał, że rada gminy stanowi budżet do końca roku. Burmistrz zwrócił 

się do Przewodniczącego i podkreślił, że rada gminy ma obowiązek uchwalenia budżetu do końca roku, a w 

wyjątkowych przypadkach do końca stycznia roku, na który budżet jest uchwalany. Natomiast to RIO 

wyznaczyło Radzie Miejskiej krytyczny termin podjęcia uchwały budżetowej. Burmistrz poinformował, że 

uchwalenie budżetu niespójnego z WPF nie jest narzędziem do pracy. Burmistrz zaznaczył, że nie może 

podjąć żadnego zobowiązania finansowego wraz z Panią Skarbnik, aby zrealizować wydatek w przypadku 

niespójności tych dokumentów. Burmistrz ponownie stwierdził, że zmiany w budżecie wprowadzone w 

ciągu roku pozwalają na ukończenie inwestycji zapisanych w uchwale budżetowej.  
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Radny Krzysztof Kulasek zwrócił uwagę Burmistrzowi, że rada gminy przyjmuje budżet przygotowany 

przez organ wykonawczy w kształcie uzgodnionym z radnymi. Radny zaznaczył, że konieczne jest uprzednie 

uzgodnienie projektu budżetu pomiędzy Burmistrzem a radnymi. Radny zaapelował o przeprowadzenie 

rozmów w sprawie projektu budżetu a nie cyt. „tylko narzucania i szantażowania, że jak nie przyjmiecie 

teraz, czy jak nie zagłosujecie to nic nie zrobimy”. Radny przeprosił za emocje w swojej wypowiedzi, które 

były związane z wypowiedzią Burmistrza.     

 

Przewodniczący poinformował o zgłoszeniu przez Burmistrza Miasta Złotowa autopoprawki do 

przedmiotowego projektu uchwały. Przewodniczący poprosił o ich przedstawienie Skarbnika Gminy Miasto 

Złotów.  

 

Skarbnik Gminy Miasto Złotów, p. Aneta Rybak, przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w 

sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok: 

„1. W treści normatywnej uchwały budżetowej w §1 ustępie 1 dodaje się tiret drugi w brzmieniu: 

„zmniejszenie dochodów majątkowych z kwoty 7 833 785,04 zł o kwotę 1 105 735,00 zł do kwoty 6 728 

050,04 zł”. 

2. W treści normatywnej uchwały budżetowej w §1 ustępie 2 dodaje się tiret trzeci w brzmieniu: 

„zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 20 647 545,85 zł o kwotę 4 216 746,00 zł do kwoty 16 430 

799,85 zł”. 

Pozostałe wartości pozostają bez zmian.” 

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. autopoprawki.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę Burmistrza Miasta Złotowa do uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada 

przyjęła ww. autopoprawkę 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”.  

 

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

 

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

budżetowej na 2022 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

Rada podjęła ww. uchwałę 10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”.  

 

Przewodniczący o godz. 16.40 ogłosił 15-minutową przerwę w obradach. Przewodniczący o godz. 16.55 

wznowił obrady LIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  
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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 LIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem 

posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. projektu uchwały.   

 

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

projektu uchwały. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 2 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały 3 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki 

Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 4 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących 

się”. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 

podjęła ww. uchwałę 10 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących się”. 

 

Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 

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

Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Przewodniczący poinformował o przyjęciu przez komisje stałe Rady Miejskiej na posiedzeniu wniosku dot. 

obniżenia zaproponowanych w projekcie uchwały podwyżek stawek podatku o nieruchomości. Wniosek 

przyjęty przez komisje stałe dot. podwyższenia w roku 2023 o 10% obowiązujących w 2022 r. stawek 

podatku od nieruchomości z wyłączeniem podatku od stacji paliw, banków i instytucji finansowych oraz 

budowli, które należy pozostawić na poziomie określonym w przedmiotowym projekcie uchwały. 

Przewodniczący poinformował o zgłoszeniu w międzyczasie przez Burmistrza Miasta Złotowa autopoprawki 

do przedmiotowego projektu uchwały uwzględniającej przyjęty przez komisje stałe wniosek. 

Przewodniczący poprosił Skarbnika Gminy Miasto Złotów o przedstawienie zgłoszonej autopoprawki.   

 

Pani Skarbnik przedstawiła treść autopoprawki:  

„1. W treści normatywnej uchwały budżetowej w §1 otrzymuje brzmienie: 

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości: 

1) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,89 zł 
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2) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej: 23,34 zł przy czym: 

a) od 1 m² powierzchni użytkowej wiat 18,15 zł 

b) od 1 m² powierzchni użytkowej pomieszczeń higienicznosanitarnych określonych w § 2 niniejszej 

uchwały 20,82 zł  

c) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie stacji paliw, banków i instytucji finansowych 28,78 zł 

3) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,30 zł 

4) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 

świadczeń 5,36 zł 

5) od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,86 zł 

6) od budowli – procent ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych 2% 

7) od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,94 zł 

8) od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie stacji paliw, banków i instytucji finansowych 1,16 zł 

9) od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,28 zł 

10) od 1 m² powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,55 zł 

11) od 1 m² powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w 

ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i 

położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 

obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do 

tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego 3,47 zł 

Pozostałe zapisy projektu uchwały pozostają bez zmian. 

Uzasadnienie: 

Autopoprawka zostaje wniesiona na podstawie ustaleń radnych i wynikających ze złożonego wniosku 

podczas posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Złotowie, które odbyły się dniu 24 października 2022 roku.” 
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Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. autopoprawki.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przedmiotową autopoprawkę Burmistrza Miasta Złotowa. W 

wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęła ww. autopoprawkę.  

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. projektu uchwały.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości wraz z wprowadzoną autopoprawką. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła 

ww. uchwałę jednogłośnie 15 głosami „za”.  

 

Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto 

Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023” 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto 

Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023” w materiałach LIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem 

posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Przewodniczący zaapelował po raz kolejny do Burmistrza, aby konkursy na rozwój sportu oraz w innych 

obszarach współpracy były ogłaszane dużo wcześniej. Przewodniczący dodał, że istnieje możliwość ich 

ogłaszania jeszcze w tym roku tzn. w roku poprzedzającym obowiązywanie programu. Przewodniczący 

poinformował, że w protokole z konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

został podjęty temat terminów ogłaszania konkursów. Przewodniczący dodał, że organizacje pozarządowe 

zwróciły uwagę na organizowanie tych konkursów w terminie umożlwiającym realizację zadań od 1 stycznia. 

Przewodniczący poinformował, że Burmistrz w swoim stanowisku odnośnie powyższego zagadnienia 

wskazał, że konkurs projektów wsparcia na rozwój sportu na terenie Gminy Miasto Złotów może zostać 

ogłoszony niezwłocznie po przyjęciu przez Radę Miejską w Złotowie uchwały budżetowej na rok kolejny. 

Przewodniczący stwierdził, że powyższy zapis jest „oczywistą nieprawdą”, ponieważ w celu ogłoszenia 

konkursu dla organizacji pozarządowych muszą zaistnieć 2 przesłanki. Pierwszą, jest uchwalenie programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Druga, to projekt budżetu na rok następny, który Burmistrz 

złoży do dnia 15 listopada zgodnie z przepisami prawa. Przewodniczący poinformował, że w 2014 r. za 

kadencji poprzedniego Burmistrza konkurs na rok 2015 na rozwój sportu został ogłoszony w dniu 1 grudnia 

2014 r. Za kadencji obecnego Burmistrza konkurs na rozwój sportu rok 2017 został ogłoszony w dniu 28 

listopada 2016 r. a na rok 2018 został ogłoszony w dniu 29 listopada 2017 r. Przewodniczący dodał, że do 

przedmiotowego projektu programu miałby pewne uwagi techniczne ale nie jest to obecnie pora, aby je 

wskazywać. Przewodniczący dodał, że te uwagi należy wskazywać podczas konsultacji i ewaluacji tego 

programu. Przewodniczący zwrócił się do Burmistrza z apelem, aby radni byli również zapraszani na 
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konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Przewodniczący wyraził gotowość udziału w tych 

konsultacjach.  

 

Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego podkreślił różnicę między ogłoszeniem konkursu 

a podjęciem zobowiązań finansowych. Burmistrz wyjaśnił, że aby dysponować środkami tzn. zawrzeć 

umowę z organizacjami pozarządowymi należy najpierw uchwalić budżet. Burmistrz zaznaczył, że nie może 

podpisywać zobowiązań finansowych bez uprzedniej delegacji, ponieważ w przeciwnym wypadku grozi to 

naruszeniem dyscypliny finansowej. Burmistrz dodał, że to organ wykonawczy odpowiada za realizację 

budżetu. Burmistrz zaapelował o uchwalenie budżetu jeszcze w grudniu br. tak, aby organizacje 

pozarządowe mogły jak najwcześniej rozpocząć działanie. Burmistrz poinformował, że w ramach projektu 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały przeznaczone dodatkowe środki w tych 

obszarach współpracy, które dotychczas bardzo dobrze się rozwijają. Burmistrz ponownie podkreślił, że 

uchwalenie budżetu przez Radę jeszcze w grudniu umożliwi podpisanie umów z organizacjami 

pozarządowymi. Burmistrz stwierdził, że oczekuje uczestnictwa radnych w konsultacjach, których bardzo 

dużo odbywa się w ostatnim czasie a które mają charakter otwarty i publiczny. Burmistrz dodał, że 

zainteresowanie udziałem w nich ze strony radnych nie jest duże. Burmistrz nadmienił, że część radnych 

działa w organizacjach pozarządowych, więc radni powinni posiadać informacje na temat konsultacji dot. 

projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Burmistrz podkreślił, że organizacje 

pozarządowe są mocną stroną naszego miasta i należy zrobić wszystko, aby umożliwić im działanie.  

 

Przewodniczący poinformował, że zacytował dosłownie zapis z protokołu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi: „konkurs projektów może być ogłoszony po zatwierdzeniu uchwały budżetowej” i dodał, że 

to nie jest prawda. Przewodniczący zaznaczył, że konkursy mogą zostać ogłoszone jeszcze w listopadzie 

roku poprzedzającego rok, którego dot. konkurs. Przewodniczący poinformował, że on osobiście nie 

otrzymał informacji dot. konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Przewodniczący zwrócił się z prośbą o 

dokonanie aktualizacji bazy organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.  

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie Burmistrzowi cyt. „co Pan w tym roku robił z budżetem od 

stycznia do końca marca, kiedy on był uchwalony?” Radny stwierdził, że według opinii Burmistrza nie 

można dokonywać wydatków na podstawie projektu budżetu, co jest nieprawdą.    

 

Burmistrz poinformował, że Urząd działał na podstawie prowizorium, ponieważ przepisy prawa określają 

zakres niezbędnych wydatków m.in. na wynagrodzenia i koszty energii. Burmistrz dodał, że za bazę 

organizacji pozarządowych odpowiedzialny jest starosta, który prowadzi ich ewidencję. Burmistrz 

poinformował, że zostanie zwrócona uwaga na wykaz organizacji pozarządowych znajdujący się w zasobach 

Urzędu.    

 

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 Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, 

Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami 

„za”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 

jednogłośnie 6 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2023”. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła ww. 

uchwałę jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2023 rok 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2023 rok w 

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

Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. projektu uchwały   

 

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

projektu uchwały. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, 

Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami 

„za”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 

jednogłośnie 6 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Miasto Złotów na 2023 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła ww. uchwałę 

jednogłośnie 15 głosami „za”.  
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Punkt 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/161/09 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w 

sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, 

logopedów oraz doradców zawodowych 

Radni otrzymali projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/161/09 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców 

zawodowych w materiałach LIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był przedmiotem posiedzenia 

komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. projektu uchwały   

 

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

projektu uchwały. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, 

Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami 

„za”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 

jednogłośnie 6 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/161/09 w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze 

oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, 

logopedów oraz doradców zawodowych. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła ww. 

uchwałę jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

Punkt 15. Sprawozdanie z przebiegu EEF Złotów 2022 

Radni otrzymali „Sprawozdanie z przebiegu EEF Złotów 2022” w materiałach LIII sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie. Sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie na temat przedstawienia sprawozdania finansowego EEF Złotów 

2022, o którym wspomniał radny Roman Głyżewski na posiedzeniu komisji stałych.  

 

Przewodniczący potwierdził, że pytanie odnośnie sprawozdania finansowego zostało skierowane do 

Burmistrza na posiedzeniu komisji stałych.   
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Radny Roman Głyżewski poinformował, że Burmistrz odpowiedział na powyższe pytanie zadane na 

posiedzeniu komisji stałych, że sprawozdanie finansowe zostanie przedstawione do końca października br.  

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. sprawozdania. „Sprawozdanie z przebiegu EEF Złotów 2022” 

zostało przyjęte przez Radę.  

 

Punkt 16. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji w roku 2022 

Radni otrzymali „Informację Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji w roku 2022” w 

materiałach LIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja była przedmiotem posiedzenia komisji stałych 

Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radny Roman Głyżewski przedstawił swoją analizę realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2022. Radny 

poinformował, że ww. zadań było łącznie 42, z tego większość to zadania projektowe. Radny dodał, że w 

pełnym zakresie wykonano 5 zadań: ul. Zamkową, dach Publicznego Przedszkola nr 2 oraz 3 nadzory 

inwestorskie. Natomiast w trakcie realizacji znajduje się 28 zadań inwestycyjnych a 13 zadań zostało 

zaplanowanych do wykonania na rok 2022. Radny zwrócił się z prośbą do Burmistrza o wykonanie jak 

największej liczby z tych zadań do końca roku. Radny poinformował, że zadaniem wieloletnim jest 

rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 2, którego realizacja została zaplanowana do końca 2024 r. Ponadto 

na rok 2023 przesunięto realizację przebudowy przejść dla pieszych oraz dostosowanie obiektów szkół 

podstawowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Radny dodał, że łącznie przesunięto do realizacji 

w 2023 r. 9 zadań oraz sporządzono 6 aneksów do umów wykonania zadań inwestycyjnych.   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do zadania pod nr 18 w przedmiotowej informacji tzn. 

„Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim – przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej 

wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych” na kwotę 215.250,00 zł. Radny zadał pytanie o poprzedni 

projekt dot. plaży sprzed 4 lat, za który miasto miało zapłacić podobną kwotę. Radny dodał, że projekt został 

opracowany pod koniec poprzedniej kadencji i Burmistrz miał wówczas stwierdzić, że jak zostanie 

ponownie wybrany cyt. „to taką plażę wam stworzę” oraz plan ten był upowszechniany m.in. w gazecie i w 

Internecie. Radny wyraził zdziwienie ww. nową koncepcją i ponownie zapytał o los poprzedniej oraz zapytał, 

kto poniesie koszty tych opracowań? Radny zwrócił uwagę, że realizacja części inwestycji zgłoszonych do 

budżetu przez radnych kończyła się po przeprowadzeniu tylko jednego przetargu na ich wykonanie i w 

przypadku jego nierozstrzygnięcia nie ogłaszano kolejnych postępowań. Natomiast w przypadku zadań 

miękkich przeważnie z Funduszy Norweskich przetargi były ogłaszane kilkakrotnie. Radny chciał poznać 

przyczynę powyższego stanu rzeczy. Radny odniósł się do realizacji inwestycji zaplanowanych w jego 

okręgu wyborczym. Radny poinformował, że z 2021 r. zostało przełożone do realizacji na rok 2022 zadanie 

polegające na wykonaniu odcinku drogi przy ul. Chojnickiej. Radny dodał, że zadanie to miało zostać 

zrealizowane do końca czerwca 2022 r. Radny poinformował, że na pytanie skierowane do Burmistrza w 

czerwcu br. o stan realizacji tego zadania, miał on stwierdzić, że przygotowanie do realizacji inwestycji jest 
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na ukończeniu. Radny podkreślił, że zadanie nie jest realizowane i nie odbył się jeszcze przetarg w tym 

zakresie. Radny skierował do Burmistrza pytanie na temat stanu realizacji tej inwestycji. Radny zadał 

pytanie o stan realizacji zadania polegającego na powiększeniu placu zabaw na os. Chojnicka II, na temat 

którego radny rozmawiał z Burmistrzem podczas spotkania dot. projektu budżetu na rok 2022. Radny 

stwierdził, że Burmistrz wpisze się w historię Złotowa jak włodarz, który zrealizował najmniej inwestycji w 

danym roku. Radny jako mieszkaniec negatywnie ocenił wydatkowanie środków z budżetu miasta na 

realizację takich inwestycji jak „hotele dla pszczół” czy zadania miękkie finansowane z „Funduszy 

Norweskich” jak cyt. „jakieś śniadanka, na jakieś spotkania, na wyjazdy i mnóstwo papierologii”. Zdaniem 

radnego, środki pochodzące z podatków nie są inwestowane w zadania, których realizacja jest oczekiwana 

przez mieszkańców. Radny dodał, że w tym roku środki w większości zostały w Urzędzie przeznaczone na 

nagrody, dodatki, podwyżki pensji.  

     

Burmistrz wyraził podziw dla sposobu przekazywania przez radnego informacji na powyższy temat cyt. 

„nie ma Pan skrupułów”. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego i podkreślił przekazywanie przez 

niego publicznie informacji na temat wydatkowania środków z budżetu jako ich przeznaczanie na „hoteliki”, 

podwyżki i wynagrodzenia. Burmistrz poinformował, że realizuje zapisy dot. wynagrodzeń, podwyżek i 

gospodarki finansowej zawarte w uchwalonym przez Radę Miejską budżecie. Burmistrz zaznaczył, że w 

powyższym nie ma dowolności, ponieważ kwoty te są zapisane na konkretnych paragrafach. Burmistrz 

odniósł się do tematu plaży. Burmistrz poinformował, że pierwsza koncepcja, o której wspomniał radny, to 

był program funkcjonalno-użytkowy, który został wykorzystany jako pierwszy etap do wyłonienia 

wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej. Burmistrz dodał, że projekt plaży zostanie 

zaprojektowany na podstawie ww. programu. Burmistrz poinformował, że program funkcjonalno-użytkowy 

został sfinansowany ze środków budżetu miasta, natomiast obecnie projektowana dokumentacja jest 

finansowania ze środków z Funduszy Norweskich. Burmistrz dodał, że obecnie opracowywany jest projekt 

do etapu pozwolenia na budowę zgodnie z założeniami ujętymi w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Burmistrz nadmienił, że radni będą mieli okazję do podjęcia decyzji w zakresie wykonania tego zadania 

znając uprzednio koszty jego realizacji na podstawie opracowanej dokumentacji. Burmistrz stwierdził, że 

wypowiedzi radnego dot. „hotelików”, wynagrodzeń, cyt. „moje podatki idą na śniadanka” są 

„manipulacjami”. Burmistrz zaprosił radnego do wzięcia udziału w tych „śniadankach” i aby radny zapytał o 

opinię o tych spotkaniach ich uczestników. Burmistrz dodał, że w tych „śniadankach” nie chodzi o jedzenie 

tylko o wymianę podglądów i informacji oraz nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami. 

Burmistrz podkreślił, że te „śniadanka” są finansowane ze środków norweskich. Burmistrz poinformował, że 

pozostałe zadania są w toku realizacji i zaznaczył, iż dzisiejsza sesja nie jest sesją absolutoryjną. Burmistrz 

zaprosił radnego do Urzędu w celu przedstawienia stanu realizacji zadania dot. placu zabaw i dodał, że w 

zakresie realizacji tego zadania trwają już zamówienia. Burmistrz zaznaczył, że realizacja części zadań 

zależy od uzyskania uprzednich zgód i zezwoleń. Burmistrz podkreślił, że wszystkie zadania, niezależnie od 

ich wnioskodawcy, są traktowane tak samo priorytetowo. Burmistrz dodał, że odpowiada za każde zawarte w 

budżecie zadanie i zapewnił, że zamierza wykonać każde z nich przy informowaniu radnych o napotykanych 
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problemach przy ich realizacji i przedstawieniu propozycji ich rozwiązania. Burmistrz podkreślił, że 

podejmowane są wszelkie działania, aby wywiązać się ze wszystkich zadań zapisanych w budżecie.  

      

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi Burmistrza dot. realizacji zapisów budżetu w 

kontekście wynagrodzeń czy podwyżek i zaznaczył, że Rada Miejska uchwaliła w budżecie również 

inwestycje, których zdaniem radnego, Burmistrz nie realizuje. Radny poinformował, że rozmawiał z 

uczestnikami „śniadanek biznesowych”. Radny dodał, że z 3 przygotowanych stołów, za które zapłacono, 

uczestnicy zajęli tylko 1. Radny stwierdził, że pomimo, że te spotkania są finansowane ze środków 

norweskich to można je było lepiej spożytkować. Radny poinformował, że „śniadanka biznesowe” były w 

założeniu dedykowane przedsiębiorcom a radny dowiedział się, że Burmistrz proponował w nich udział 

pracownikom w celu „zapełnienia sali”. Radny zadał pytanie, jakie zezwolenia są potrzebne na powiększenie 

placu zabaw? Radny dodał, że chodzi o 2-3 urządzenia jak np. huśtawki. 

 

Burmistrz poinformował, że są sytuacje, w których niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na trwałe 

związanie danego urządzenia z gruntem zgodnie z prawem budowlanym. Burmistrz zaznaczył, że nie 

zamierza wchodzić w dyskusję z radnym, ponieważ to „nie ma sensu”. Burmistrz ponownie zaprosił radnego 

do Urzędu w celu uzyskania informacji na temat stanu realizacji inwestycji oraz do wzięcia udziału w 

kolejnych śniadaniach biznesowych i osobistego rozeznania w zakresie tematyki tych spotkań i następnie 

podjęcia dyskusji na ten temat. Burmistrz odniósł się do informacji na temat realizacji inwestycji m.in. w 

zakresie zadań miękkich. Burmistrz zwrócił się do radnych na temat ich opinii w zakresie realizacji zadania 

„autobus do szkoły” tzn. finansowania dowozu dzieci do szkół ze środków norweskich. Radny zaproponował 

radnym zaangażowanie się w upowszechnieniu informacji na temat tego projektu. Burmistrz poinformował, 

że jest to pilotażowa forma rozeznania rynku w zakresie transportu publicznego. Burmistrz zwrócił uwagę 

radnym na funkcjonującą już usługę transportu dla seniorów. Burmistrz dodał, że odbędzie się kolejna edycja 

tej usługi w dniach od 5 do 23 grudnia br. Burmistrz zaznaczył, że również realizacja miękkich projektów 

służy polepszeniu jakości życia mieszkańców. Burmistrz poinformował, że radny Stanisław Wojtuń zwrócił 

uwagę na szerszy problem dot. finansowania posiłków dla seniorów („Ciepły posiłek dla seniora”) w 

związku z obecną sytuacją i trudnymi czasami dla seniorów. Burmistrz dodał, że wszystkie karnety zostały 

już w ramach tego projektu rozdysponowane. Burmistrz zaproponował radnym dyskusję na temat 

Publicznego Przedszkola nr 2. Burmistrz poinformował, że została podpisana umowa na wykonanie 

kolejnych 4 oddziałów tego przedszkola dla 100 dzieci. Burmistrz poinformował o konsultacjach, które się 

odbyły z projektantem na temat zagospodarowania plaży, w których radni nie wzięli udziału. Burmistrz 

dodał, że na powyższe konsultacje zaprosił instytucje i inne podmioty związane ze środowiskiem 

„wodniaków” m.in. WOPR i ZCAS w celu przedstawienia propozycji założeń w zakresie zaprojektowania 

plaży miejskiej. Burmistrz zaproponował, aby radni wzięli udział w konsultacjach dot. systemu ścieżek 

rowerowych albo badania ruchu samochodowego w mieście. Burmistrz poinformował, że w zakresie 

powyższych projektów zostały już wybrane firmy, które dostarczają informacje i dane pozwalające 

efektywniej planować inne inwestycje. Burmistrz nadmienił, że powyższe wyniki badań dot. ruchu 
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drogowego pozwalają zidentyfikować i zlokalizować problemy jak np. natężenie czy obciążenie ruchu 

drogowego. Burmistrz negatywnie ocenił identyfikowanie problemów na zasadzie cyt. „mi się wydaje, widzi 

mi się, mieszkańcy mówią, czyli kto? Sąsiadka, starczy i już idę z tematem na sesję”. Burmistrz zaznaczył, 

że przy planowaniu inwestycji i rzeczowego budżetu chodzi o posiadanie konkretnych, popartych badaniami 

danych. Burmistrz zaprosił radnych do udziału w Radzie Rozwoju, do której radni są zapraszani, które 

stanowi forum, na którym przedstawiany jest stan realizacji inwestycji. Burmistrz poinformował, że zostały 

złożone oferty na budowę budynku komunalnego „przyjaznego środowisku” ze środków norweskich z 16 

lokalami mieszkalnymi. Burmistrz dodał, że przekazał już ZTBS grunt i środki na przygotowanie inwestycji 

w okolicach ul. Kr. Jadwigi na terenie zaprojektowanym pod zabudowę wielorodzinną. Burmistrz nadmienił, 

że obecnie trwa budowa budynku przy ul. Polnej oraz opracowywana jest dokumentacja na budowę 

kolejnego budynku komunalnego przy ul. Dwór Złotowski. Burmistrz zachęcił radnych do zainteresowania 

się tymi przetargami, które będą musiały zostać powtórzone. Burmistrz odnosząc się do pytań radnych na 

posiedzeniu komisji stałych dot. opracowania ekspertyzy geologicznej w dokumentacji dot. parku Wilhelma, 

poinformował, że ten teren znajduje się na byłym składowisku odpadów. Burmistrz dodał, że należy zbadać 

podłoże, aby nie było wątpliwości we właściwym zaplanowaniu wykonania otworów. Burmistrz nadmienił, 

że obszar projektowy obejmuje nie tylko górę ale i otoczenie tj. strzelnicę i leśny nieużytek, który był kiedyś 

składowiskiem. Burmistrz poinformował, że dzięki zmianom w budżecie zostanie zakończone zadanie na 

cmentarzu komunalnym, ponieważ po konsultacjach z jego operatorem i częścią radnych zostały 

wytypowane te odcinki ścieżek do dalszego zagospodarowania i wykorzystania cmentarza. Burmistrz dodał, 

że na cmentarzu zostanie wykonana jeszcze w tym roku nowa instalacja oświetleniowa w 3 wariantach z 

możliwością wyłączenia instalacji w połowie lub jej całości. Burmistrz poinformował, że w związku z 

kradzieżami na cmentarzu zostanie tam wykonany doraźny monitoring. Burmistrz poinformował o 

problemach z odzyskaniem dokumentacji na montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Publicznego 

Przedszkola nr 1. Burmistrz zaznaczył, że zadanie to umożliwi obniżenie koszów bieżącego utrzymania tego 

obiektu. Burmistrz poinformował, że rozwiązanie projektowe na remont dachu na przedszkolu zostało już 

opracowane i dzięki przedstawionym rozwiązaniom jest bezpiecznie, ponadto została poprawiona wentylacja. 

Burmistrz odniósł się do realizacji projektu pn. „Dostępna szkoła” m.in. w zakresie zmiany wyposażenia 

szkół. Burmistrz poinformował, że na ukończeniu znajduje się opracowanie dokumentacji dla biblioteki, 

sfinansowanej ze środków norweskich, która umożliwi rozwój tego obiektu i jego dostosowanie do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami. Burmistrz dodał, że dokumentacja zostanie wykonana jeszcze w tym roku, 

natomiast realizacja inwestycji odbędzie przy aplikowaniu przez p. Dyrektor MBP o środki zewnętrzne. 

Burmistrz poinformował, że w projektowaniu znajduje się program funkcjonalno-użytkowy dla lodowiska, 

który pozwoli przeprowadzić przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj” lub w drugim etapie wykonania 

dokumentacji technicznej. Ponadto projektowana jest dokumentacja w zakresie rozbudowy obiektu pływalni 

„Laguna” dot. części spa, gastronomii, groty solnej. Burmistrz poinformował o problemach wynikłych przy 

realizacji zadania polegającego na montażu pomostu pływającego na jeziorze Miejskim, ponieważ 

konserwator zabytków zgłosił uwagi. Burmistrz dodał, że opóźnienie w realizacji tego zadania tj. w 

opracowaniu dokumentacji technicznej wynikło również z konieczności opracowania operatu wodno-
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prawnego na wykonanie slipu umożliwiającego wodowanie kajaków dla osób niepełnosprawnych. Burmistrz 

nadmienił, że ww. przetarg zostanie jeszcze raz w tym roku ogłoszony. Burmistrz poinformował, że zostało 

zrealizowane zadanie przebudowy ul. Zamkowej i nadmienił, że Wykonawca złożył roszczenie, które być 

może zakończy się koniecznością dołożenia dodatkowych środków na to zadanie. Burmistrz dodał, że zdanie 

zostało pierwotnie wycenione na ponad 8 mln zł a złożone oferty opiewały na kwoty 5-5,6 mln zł. Miasto 

otrzymało dofinansowanie na realizację tej inwestycji. Zadanie zostało rozliczone. Po wybuchu wojny i 

zmiany sytuacji na rynku Wykonawca złożył roszczenie, do którego należy podejść poważnie z uwagi na 

kalkulowanie oferty w poprzednim okresie i obecnie np. w zakresie zmiany ceny w przypadku masy 

asfaltowej za 1 t z kwoty 500 zł przed wykonaniem tego zadania do 1.500,00 zł już po realizacji zadania. 

Burmistrz przyznał, że wzrost cen jest to ryzyko ale z drugiej strony nadzwyczajne okoliczności, którymi w 

jakiś sposób należy się podzielić. Burmistrz poinformował, że miasto będzie zabiegać o jakąś formę ugody 

przed sądami, co najprawdopodobniej zakończy się koniecznością zapłaty jakieś kwoty, którą miasto będzie 

musiało rozliczyć.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz ponownie zadał pytanie na temat poprzedniego projektu dot. 

zagospodarowania plaży miejskiej tzn. czy plany te będą się dublować, czy drugi projekt to poprawka lub 

kontynuacja pierwszej wersji? Radny przyznał, że poprzedni projekt był atrakcyjny. Radny zadał pytanie, 

czy jest sens realizacji nowego projektu, czy nie lepiej pozostać przy poprzednim?  

 

Burmistrz poinformował, że drugi projekt zawiera to samo założenie co poprzedni projekt. Burmistrz dodał, 

że na poprzednia koncepcja nie była dokumentem, na podstawie której można było wybudować 

infrastrukturę na plaży. Obecnie opracowywany jest dokument, który zawiera wszystkie założenia 

poprzedniego projektu w zakresie infrastruktury plaży i ta dokumentacja jest przygotowaniem do uzyskania 

pozwolenia na budowę. Burmistrz wyjaśnił, że jest to kolejny etap realizacji tego zadania tzn. druga 

dokumentacja zawiera założenia pierwszego projektu na wyższym etapie przygotowanym do możliwości 

wybudowania i zagospodarowania plaży.     

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, czego konkretnie dot. zwyżka wynagrodzenia za realizację 

inwestycji przy ul. Zamkowej?     

 

Radca prawny Urzędu Miejskiego, p. Paweł Tabor, poinformował, że Wykonawca ww. inwestycji zwrócił 

się z roszczeniem waloryzacyjnym oraz z roszczeniem o roboty dodatkowe. Radca prawny dodał, że roboty 

dodatkowe dot. wykonania prac nie objętych dokumentacją związanych z przełożeniem sieci energetycznej.  

 

Radny Krzysztof Kulasek zapytał o wysokość środków, które będą musiały zostać dołożone z budżetu 

miasta do realizacji zadań w ramach Funduszy Norweskich biorąc pod uwagę m.in. wzrost kosztów i cen.  
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Burmistrz poinformował, że zadania realizowane w ramach Funduszy Norweskich zamykają się w tej samej 

puli środków i wykonywane są tylko ruchy/przesunięcia pomiędzy poszczególnymi przetargami na te 

zadania tzn. w przypadku zaoszczędzenia części środków na jednym zadaniu są one przesuwane do innego 

rozstrzygnięcia. Burmistrz zaznaczy, że proporcja środków z budżetu własnego do środków norweskich jest 

na tym samym przyjętym poprzednio poziomie i nic jeszcze w tym zakresie nie uległo zmianie.       

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie 

realizacji inwestycji w roku 2022” została przyjęta przez Radę.  

 

Punkt 17. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych 

Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, radni w przypisanym terminie 

tj. do dnia 30 kwietnia 2022 r. złożyli oświadczenia majątkowe za rok 2021. Złożone oświadczenia 

majątkowe zostały zgodnie z prawem przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem analizy danych 

zawartych w tych oświadczeniach. Naczelnik do dnia 30 października przedstawia Radzie informację m.in. o 

nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych czy działaniach 

podjętych w związku ze stwierdzonymi  nieprawidłowościami. Przewodniczący poinformował, że do dnia 

dzisiejszego nie wypłynęła do Biura ds. obsługi Rady Miejskiej tego rodzaju informacja. Tym samym gdy 

tylko taka analiza wpłynie do Biura Rady, radni zostaną o niej poinformowani i punkt ten będzie 

przedmiotem obrad kolejnej sesji. 

 

Punkt 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

Przewodniczący poinformował, że Burmistrz przedłoży na piśmie odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

radnych. 

 

Punkt 19. Zamknięcie sesji 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 17.50 zakończył obrady LIII sesji Rady Miejskiej 

w Złotowie.   

 

Oprac. 
 

Piotr Jeske  

Sekretarz obrad  
 

        Henryk Golla     
   

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Jakub Pieniążkowski 


