
Protokół Nr LIV.2022 z nadzwyczajnej LIV.2022 sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21 listopada 2022 r.  
 

1 

  

Protokół Nr LIV.2022 

z nadzwyczajnej LIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 21 listopada 2022 r. 

 

W dniu 21 listopada 2022 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

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

podstawie zarządzenia nr 20.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 16 listopada 2022 r. 

w wyniku złożenia przez Burmistrza Miasta Złotowa wniosku (znak O-S.0004.18.2022) w dniu 

16 listopada 2022 r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym.  

  

Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Jakub Pieniążkowski (dalej 

„Przewodniczący”).  

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 

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

radnych znajdujących się w sali sesyjnej oraz zaproszonych gości. 

 

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

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

Nieobecni byli następujący radni: Janusz Justyna oraz Łukasz Piosik.    

 

 

Punkt 2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący na Sekretarza obrad zaproponował radnego Grzegorza Kolerę. Radny wyraził zgodę na 

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

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do porządku obrad nadzwyczajnej LIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

określonego zarządzeniem nr 20.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 16 listopada 2022 r.    

 

Porządek obrad nadzwyczajnej LIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.  

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do 

ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, 

o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 
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6. Zamknięcie sesji. 

 

 

Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu 

w materiałach nadzwyczajnej LIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Złotowskiemu. W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada podjęła ww. uchwałę 12 głosami 

„za” przy 1 głosie „przeciw”.  

 

 

Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok  

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok 

w materiałach nadzwyczajnej LIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Przewodniczący poinformował o zgłoszeniu przez Burmistrza Miasta Złotowa autopoprawki do projektu 

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

 

Pani Skarbnik przedstawiła ww. autopoprawkę:  

„Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) wprowadzam autopoprawkę do przedłożonego projektu zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Miasto Złotów na rok 2022: 

1. W załączniku nr 1 w dziale 853, rozdziale 85395 wprowadza się dochody bieżące w wysokości 

260 000,00 zł w związku z wpływem w 21 listopada 2022 r do Urzędu Miejskiego w Złotowie wniosku 

o wypłatę rekompensaty, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022 r. poz. 

1967). Wniosek złożyła Eksploatacyjna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Złotowie z siedzibą 

przy ul. Partyzantów 4, 77-400 Złotów, która dostarcza ciepło do odbiorców w 11 punktach, tj. Józefowo, 

Złotów 12, Liszkowo, Dębno, Glesno, Dobrzyniewo, Mrozowo, Dębionek, Stawnica, Stara Łubianka 

i Sypniewo. Wnioskowana wysokość łącznej rekompensaty dla wszystkich źródeł ciepła objętych wnioskiem 

wynosi: 355.068,50 zł (100 000,00 zł zostało zabezpieczone we wcześniejszych zmianach budżetu). Złożony 

wniosek dotyczy wypłaty rekompensaty za miesiąc październik 2022 r. Wniosek jest w trackie weryfikacji 

przez Urząd Miejski. 

2. W załączniku nr 2 w dziale 853, rozdziale 85395 wprowadza się wydatki bieżące w wysokości 260 000,00 

zł zgodnie z uzasadnieniem zawartym w punkcie 1. 
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3. W związku z powyższymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków znajdują one odzwierciedlenie 

w treści normatywnej projektu uchwały oraz w załączniku nr 5  określającym plan dochodów i wydatków 

związanych z realizacja środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku. 

Pozostałe wartości pozostają bez zmian.” 

Radni nie zgłosili innych pytań i uwag do zgłoszonej autopoprawki.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę Burmistrza Miasta Złotowa do projektu uchwały 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. W wyniku przeprowadzonego 

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

 

Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedmiotowego 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 jednogłośnie 13 głosami „za”.  

 

 

Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej 

podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek 

oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej 

podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek 

oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe w materiałach nadzwyczajnej LIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr 

przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży 

i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada podjęła ww. uchwałę 

jednogłośnie 13 głosami „za”.  

 

 

Punkt 6. Zamknięcie sesji 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 14.15 zakończył obrady nadzwyczajnej LIV sesji 

Rady Miejskiej w Złotowie.   
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Oprac. 
 

Piotr Jeske  
 

Sekretarz obrad  
 

        Grzegorz Kolera   
   

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Jakub Pieniążkowski 

 

 

 

 


