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Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Złotowie – 2022 

(stan na dzień 31.12.2022 r.) 

Lp. Posiedzenia Materiały  Wnioski, opinie, uwagi 

1. 

1.2022 

 

24.01.2022 

 

Uchwały:  

- zaopiniowane pozytywnie: 6 

- zaopiniowane negatywnie: 2 

- nie zaopiniowane: 0 

łącznie: 8 

 

 

Przyjęte informacje, 

sprawozdania - łącznie: 13  

 

 

 

 

 

 

Materiały – XXXIX sesja Rady Miejskiej w Złotowie (26.01.2022 r., obrady wznowione 31.01.2022 r.) 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał:  

1) w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok  

(jednogłośnie 3 głosami „za”) 

- uchwała nr XXXIX.286.2022 z dnia 31.01.2022 r. 

2) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów pod nazwą „Czyste 

Ciepło” na dofinansowanie zadań służących likwidacji niskiej emisji szkodliwych substancji i ochronie 

powietrza w 2022 r.  

(jednogłośnie 3 głosami „za”) 

- uchwała nr XXXIX.287.2022 z dnia 31.01.2022 r.  

3) sprawie uchwalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli dla których Gmina Miasto Złotów jest organem prowadzącym oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów  

(jednogłośnie 3 głosami „za”) 

- uchwała nr XXXIX.288.2022 z dnia 31.01.2022 r.  

4) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2020 – 

2021 „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Złotowa na lata 2018 – 2021”  

(2 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”) 

- uchwała nr XXXIX.289.2022 z dnia 31.01.2022 r.  

5) w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Miasto Złotów współpracy w ramach Związku 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły i zawarcie umowy 

partnerstwa w formie porozumienia międzygminnego 

(jednogłośnie 3 głosami „za”) 

- Rada Miejska na XXXIX sesji nie podjęła ww. projektu uchwały   

6) w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły 

(jednogłośnie 3 głosami „za”) 

- Rada Miejska na XXXIX sesji nie podjęła ww. projektu uchwały   

 

Komisja negatywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał 

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2026  

(2 głosami „przeciw” przy 1 głosie „za”) 

- Rada Miejska na XXXIX sesji nie podjęła ww. projektu uchwały   

2) w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym radnym Rady 

Miejskiej w Złotowie 
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(jednogłośnie 3 głosami „przeciw”) 

- uchwała nr XXXIX.290.2022 z dnia 31.01.2022 r.  

 

Komisja przyjęła: 

1) Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 17 grudnia 2021 r. do dnia 14 stycznia 

2022 r. 

2) Informację uzupełniającą do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów 

za rok 2021 

3) Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2021 roku 

(4 sprawozdania jednostek: MBP, MZZ, ZCAS, ZDK) 

4) Kalendarz imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2022 rok (4 sprawozdania jednostek: 

MBP, MZZ, ZCAS, ZDK) 

5) Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie na 2022 rok (3 plany)  

 

Komisja przyjęła przedstawiony przez Przewodniczącego komisji „Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2022”.  

Plan został przyjęty przez Radę Miejską bez zmian.  

 

2. 

2.2022 

 

17.02.2022 

 

Przedmiotem posiedzenia były kwestie związane z: 

1) sytuacją w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz sprawy zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

mieszkańcom Złotowa, 

2) sprawą zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom basenu.  

 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: Ryszard Goławski (Starosta Złotowski), Julian Brewka (Przewodniczący Rady 

Powiatu Złotowskiego) oraz Artur Bobruk (Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie). 

W posiedzeniu uczestniczyła również Kinga Niezgoda (chirurg onkolog ze Szpitala Powiatowego im. Alfreda 

Sokołowskiego w Złotowie). 

 

3.  

 

3.2022 

 

28.03.2022  

 

Uchwały:  

- zaopiniowane pozytywnie: 8 

- zaopiniowane negatywnie: 3 

- nie zaopiniowane: 1 

łącznie: 12 

 

 

Przyjęte informacje, 

sprawozdania - łącznie: 7  

 

Materiały – XLIII sesja Rady Miejskiej w Złotowie (30.03.2022 r.)  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2026  

(1 głosem „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”) 

- uchwała nr XLIII.297.2022 z dnia 30.03.2022 

2) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów 

(jednogłośnie 4 głosami „za”) 

- uchwała nr XLIII.298.2022 z dnia 30.03.2022 

3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących 
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własność Gminy Miasto Złotów  

(jednogłośnie 4 głosami „za”) 

- uchwała nr XLIII.299.2022 z dnia 30.03.2022 

4) w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta Złotowa na 2022 rok” 

(jednogłośnie 4 głosami „za”) 

- uchwała nr XLIII.300.2022 z dnia 30.03.2022 

5) w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Złotów w 2022 roku  

(jednogłośnie 4 głosami „za”) 

- uchwała nr XLIII.301.2022 z dnia 30.03.2022 

6) w sprawie  określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów na rok 2022  

(jednogłośnie 4 głosami „za”) 

- uchwała nr XLIII.302.2022 z dnia 30.03.2022 

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, Jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem 

Śmiardowskim,  

(2 głosami „za”, przy głosie 1 „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”) 

- uchwała nr XLIII.303.2022 z dnia 30.03.2022 

8) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2022 rok 

(jednogłośnie 4 głosami „za”) 

- uchwała nr XLIII.304.2022 z dnia 30.03.2022 

 

Komisja negatywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

1) w sprawie skargi złożonej przez Pana Arkadiusza Janczewskiego na działanie Burmistrza Miasta Złotowa 

w zakresie nieprawidłowości wobec procedury i sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza wniosku złożonego 

przez Pana Arkadiusza Janczewskiego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej 

na budowie budynku mieszkalnego na działkach nr 236 i 237 przy ul. Jastrowskiej w Złotowie (znak GPiK-

DWZ.6730.7.2020) 

(2 głosami „przeciw” przy 1 głosie „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”) 

- uchwała nr XLIII.305.2022 z dnia 30.03.2022 

2) w sprawie skargi złożonej przez Pana Arkadiusza Janczewskiego na działanie Burmistrza Miasta Złotowa 

w zakresie procedury i sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Złotowa wniosku złożonego przez Pana 

Arkadiusza Janczewskiego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług w parterze oraz garażu podziemnego na 

działce numer 287/36 przy ul. Sportowej (znak GpiK.DWZ.6730.9.2020) 

(2 głosami „przeciw” przy 1 głosie „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”) 

- uchwała nr XLIII.306.2022 z dnia 30.03.2022 

w sprawie skargi złożonej przez Pana Arkadiusza Janczewskiego na działanie Burmistrza Miasta Złotowa 

w zakresie nieprawidłowości wobec procedury i sposobu realizowania przez Burmistrza Miasta Złotowa 
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czynności w ramach sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa 

obejmującego nieruchomości położone przy ul. Wioślarskiej i ul. Partyzantów (znak GPiK-GP.6722.1.2018) 

(2 głosami „przeciw” przy 1 głosie „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”) 

- uchwała nr XLIII.307.2022 z dnia 30.03.2022 

 

Komisja nie zaopiniowała projektu w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok  

(2 głosami „za”,  przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”) 

- uchwała nr XLIII.296.2022 z dnia 30.03.2022 

 

Komisja przyjęła:  

1) Informację z działalności Burmistrza Miasta w okresie od dnia 15 stycznia 2022 r. do dnia 18 czerwca 2022 r. 

2) Informację Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz 

Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście Złotowie za rok 2020 (3 informacje)   

3) Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2021 roku oraz przedstawienie 

zadań i planów na rok 2022;  

4) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2026;  

5) Informację w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji miejskich w 2022 roku  

 

4.  

 

4.2022 

 

25.04.2022  

 

Uchwały:  

- zaopiniowane pozytywnie: 6 

- zaopiniowane negatywnie: 0 

- nie zaopiniowane: 0 

łącznie: 6 

 

 

Przyjęte informacje, 

sprawozdania - łącznie: 3  

 

 

 

 

 Materiały – XLIV sesja Rady Miejskiej w Złotowie (27.04.2022 r.)  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów” oraz udzielenie jej 

rekomendacji 

(jednogłośnie 5 głosami „za”) 

- uchwała nr XLIV.308.2022 z dnia 27.04.2022 

2) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok  

(jednogłośnie 5 głosami „za”) 

- uchwała nr XLIV.309.2022 z dnia 27.04.2022 

3) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Miasto Złotów biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 

szkoleniu lub ćwiczeniu  

(jednogłośnie 5 głosami „za”) 

- uchwała nr XLIV.310.2022 z dnia 27.04.2022 

4) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok  

(4 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”) 

- uchwała nr XLIV.311.2022 z dnia 27.04.2022  

5) w sprawie  stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w 

rejonie ul. Wodociągowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Złotowa”  
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(jednogłośnie 5 głosami „za”) 

- uchwała nr XLIV.312.2022 z dnia 27.04.2022 

6) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Wodociągowej 

(jednogłośnie 5 głosami „za”) 

- uchwała nr XLIV.314.2022 z dnia 27.04.2022 

 

Komisja przyjęła:  

1) Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 19 marca 2022 r. do dnia 15 kwietnia 

2022 r. 

2) Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” 

3) Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów za 2021 rok 

 

5.  

5.2022  

 

23.05.2022  

Uchwały:  

- zaopiniowane pozytywnie: 3 

- zaopiniowane negatywnie: 2 

- nie zaopiniowane: 0 

łącznie: 5 

 

 

Przyjęte informacje, 

sprawozdania - łącznie: 6 

 

 

 

Materiały – XLV sesja Rady Miejskiej w Złotowie (26.05.2022 r.)  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2025 

z uwzględnieniem pespektywy do 2029 roku” 

(jednogłośnie 3 głosami „za”) 

- uchwała nr XLV.316.2022 z dnia 26.05.2022 

2) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis  

(jednogłośnie 3 głosami „za”) 

- uchwała nr XLV.319.2022 z dnia 26.05.2022 

3) w sprawie przyjęcie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Złotowa na lata 2022-2025” 

(jednogłośnie 3 głosami „za”) 

- uchwała nr XLV.320.2022 z dnia 26.05.2022 

 

Komisja negatywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

1) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022  

(1 głosem „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”) 

- uchwała nr XLV.317.2022 z dnia 26.05.2022 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2026  

(1 głosem „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”) 

- uchwała nr XLV.318.2022 z dnia 26.05.2022 

 

Komisja przyjęła:  

1) Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 13 maja 

2022 r.  

2) Informację z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
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3) Informację Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej o pracy placówki w roku 2021 i zamierzeniach na rok 

2022 

4) Informację Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2021 i zamierzeniach na rok 2022 

5) Informację Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury o pracy placówki w roku 2021 i zamierzeniach na rok 

2022 

6) Informację o stanie przygotowań do EEF Złotów 2022 

 

6.  

 

6.2022 

 

27.06.2022 

 

 

 

 

Uchwały:  

- zaopiniowane pozytywnie: 11 

- zaopiniowane negatywnie: 1 

- nie zaopiniowane: 0 

łącznie: 12 

 

 

Przyjęte informacje, 

sprawozdania - łącznie: 4 

 

 

Materiały – XLVII sesja Rady Miejskiej w Złotowie (29.06.2022 r.)  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu za rok 2021 

(3 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”) 

- uchwała nr XLVII.322.2022 z dnia 29.06.2022 

2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 

(2 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”) 

- uchwała nr XLVII.323.2022 z dnia 29.06.2022 

3) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok 

(jednogłośnie 4 głosami „za”)  

- uchwała nr XLVII.324.2022 z dnia 29.06.2022 

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2026 

(jednogłośnie 4 głosami „za”)  

- uchwała nr XLVII.325.2022 z dnia 29.06.2022 

5) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace związane z zabezpieczeniem i 

zachowaniem zabytku – Kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Złotowie 

(4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”) 

- uchwała nr XLVII.326.2022 z dnia 29.06.2022 

6) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace związane z prowadzeniem prac 

konserwatorsko – remontowych budynku kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie  

(4 głosami „za” i przy 1 głosie „wstrzymującym się”) 

- uchwała nr XLVII.327.2022 z dnia 29.06.2022 

7) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów 

(4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”) 

- uchwała nr XLVII.328.2022 z dnia 29.06.2022 

8) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów 

(jednogłośnie 5 głosami „za”) 

- uchwała nr XLVII.329.2022 z dnia 29.06.2022 

9) w sprawie wyboru radnych do uczestnictwa w komisji przeprowadzającej konsultacje dotyczące Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2023 rok 

(jednogłośnie 5 głosami „za”) 
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- uchwała nr XLVII.330.2022 z dnia 29.06.2022 

10) w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miasto Złotów na rok szkolny 2022/2023 

(jednogłośnie 5 głosami „za”) 

- uchwała nr XLVII.331.2022 z dnia 29.06.2022 

11) w sprawie wyrażenia opinii dot. audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego  

(4 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”) 

- uchwała nr XLVII.332.2022 z dnia 29.06.2022 

 

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania  

(1 głosem „za” przy 3 głosach ”przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”)  

- uchwała nr XLVII.321.2022 z dnia 29.06.2022 

 

Komisja przyjęła:  

1) Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 14 maja 2022 r. do dnia 17 czerwca 

2022 r. 

2) Informację o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie, w tym o wynikach naboru dzieci i planach 

remontowych przedszkoli 

3) Informację o stanie przygotowania miejsc wyznaczonych do kąpieli, bazy gastronomicznej i noclegowej – 

opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie 

4) Informację w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji miejskich w 2021 roku 

 

7. 

 

7.2022 

 

29.08.2022 

 

 

 

Uchwały:  

- zaopiniowane pozytywnie: 5 

- zaopiniowane negatywnie: 0 

- nie zaopiniowane: 0 

łącznie: 5 

 

 

Przyjęte informacje, 

sprawozdania - łącznie: 3 

 

 

 

Materiały – XLIX sesja Rady Miejskiej w Złotowie (31.08.2022 r.)  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

1) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok  

(jednogłośnie 5 głosami „za”) 

- uchwała nr XLIX.335.2022 z dnia 31.08.2022 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027  

(jednogłośnie 5 głosami „za”) 

- uchwała nr XLIX.336.2022 z dnia 31.08.2022 

3) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów  

(4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”) 

- uchwała nr XLIX.337.2022 z dnia 31.08.2022 

4) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów  

(3 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”) 

- uchwała nr XLIX.338.2022 z dnia 31.08.2022 

5) w sprawie wyrażenia opinii odnośnie uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za las ochronny 

(jednogłośnie 5 głosami „za”) 

- uchwała nr XLIX.339.2022 z dnia 31.08.2022 
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Komisja przyjęła:  

1) Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 18 czerwca 2022 r. do dnia 19 sierpnia 

2022 r. 

2) Informację o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Złotowie 

3) Informację z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie z wykonania planu remontów 

za I półrocze 2022 roku oraz przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2023 rok 

 

8. 

8.2022 

 

12.09.2022 

 

Przedmiotem posiedzenia komisji były informacje uzyskane od p. Kazimierza Kaufki w sprawie niezgodnie z 

prawem wyciętych  drzew przy ul. Grudzińskich i Partyzantów przez Urząd Miejski w Złotowie.  

 

W posiedzeniu komisji wziął udział p. Kazimierz Kaufka.  

Komisja skierowała pytania do Burmistrza Miasta Złotowa w związku z przedmiotową sprawą (pismo znak O-

RM.0012.3.8.2022 z dnia 4.10.2022 r.).  

Pismem znak GNiE-GKI.7021.4.43.2022 z dnia 12.10.2022 r. Burmistrz odpowiedział na ww. pismo komisji.   

Komisja pismem znak O-RM.0012.3.8.2022 z dnia 09.11.2022 r. przekazała Prokuraturze Rejonowej w Złotowie 

poczynione ustalenia w sprawie.  

 

9. 

 

9.2022 

 

26.09.2022 

 

 

 

 

 

Uchwały:  

- zaopiniowane pozytywnie: 2 

- zaopiniowane negatywnie: 0 

- nie zaopiniowane: 1 

łącznie: 3 

 

 

Przyjęte informacje, 

sprawozdania - łącznie: 3 

 

 

Materiały – LI sesja Rady Miejskiej w Złotowie (28.09.2022 r.) 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

1) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok  

(jednogłośnie 6 głosami „za”) 

- uchwała nr LI.341.2022 z dnia 28.09.2022 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027 

(jednogłośnie 6 głosami „za”) 

- uchwała nr LI.342.2022 z dnia 28.09.2022 

 

Komisja nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla 

Miasta Złotowa do 2030 roku 

(1 głosem „za” przy 1 głosie „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się”) 

- uchwała nr LI.340.2022 z dnia 28.09.2022 

 

Komisja przyjęła:  

1) Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 20 sierpnia 2022 r. do dnia 19 

września 2022 r. 

2) Informację Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za I półrocze 

2022 r. 

3) Informację dyrektorów szkół podstawowych w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 
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2021/2022 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2022/2023 

 

10. 

 

10.2022 

 

24.10.2022  

 

 

 

Uchwały:  

- zaopiniowane pozytywnie: 7 

- zaopiniowane negatywnie: 0 

- nie zaopiniowane: 0 

łącznie: 7 

 

 

Przyjęte informacje, 

sprawozdania - łącznie: 3 

 

 

 

 

Materiały – LIII sesja Rady Miejskiej w Złotowie (26.10.2022 r.) 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu  

(jednogłośnie 5 głosami „za”) 

- uchwała nr LIII.344.2022 z dnia 26.10.2022 

2) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok wraz z zaproponowaną autopoprawką 

Burmistrza Miasta Złotowa  

(2 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”) 

- uchwała nr LIII.345.2022 z dnia 26.10.2022 

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027  

(2 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”) 

- uchwała nr LIII.346.2022 z dnia 26.10.2022 

4) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz z przyjętym przez komisję wnioskiem 

(jednogłośnie 5 głosami „za”) 

- uchwała nr LIII.347.2022 z dnia 26.10.2022 

5) w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”  

(jednogłośnie 6 głosami „za”) 

- uchwała nr LIII.348.2022 z dnia 26.10.2022 

6) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2023 rok  

(jednogłośnie 5 głosami „za”) 

- uchwała nr LIII.349.2022 z dnia 26.10.2022 

7) 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  

(jednogłośnie 5 głosami „za”) 

- uchwała nr LIII.350.2022 z dnia 26.10.2022 

 

Komisja przyjęła wniosek dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: 

„W każdej pozycji w obowiązujących stawkach podatku od nieruchomości w roku 2022 na rok 2023 podnieść stawki o 

10% z wyłączeniem podatku od stacji paliw, banków i instytucji finansowych oraz budowli, które należy pozostawić na 

poziomie określonym w przedmiotowym projekcie uchwały”. 

Wniosek przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za”.  

Wniosek został zrealizowany w formie autopoprawki Burmistrza Miasta Złotowa.  
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Komisja przyjęła:  

1) Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 20 września 2022 r. do dnia 17 

października 2022 r. 

2) Sprawozdanie z przebiegu EEF Złotów 2022 

3) Informację Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji w roku 2022 

 

11.  

11.2022 

 

28.11.2022 

 

 

Uchwały:  

- zaopiniowane pozytywnie: 2 

- zaopiniowane negatywnie: 0 

- nie zaopiniowane: 0 

łącznie: 2 

 

Posiedzenie w dniu 28.11.2022 r. – przedmiotem był projekt budżetu na rok 2023  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty: 

1) uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok  

(1 głosem „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się”) 

2)  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2023-2027 

(1 głosem „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się”) 

  

12.  

12.2022 

 

12.12.2022 

 

 

Uchwały:  

- zaopiniowane pozytywnie: 11 

- zaopiniowane negatywnie: 0 

- nie zaopiniowane: 2 

łącznie: 13 

 

 

Przyjęte informacje, 

sprawozdania - łącznie: 4 

 

 

 

 

Materiały LV sesji Rady Miejskiej w Złotowie (14.12.2022 r.) 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał:  

1) w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto 

Złotów 

(2 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”) 

- uchwała nr LV.354.2022 z dnia 14.12.2022 

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XLIII.311.2018 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony między ul. Leśną a ul. 8 

Marca oraz działki nr 27/35 i 27/42 położone między ul. Wielatowską a ul. 8 Marca 

(2 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”) 

3) o zmianie uchwały Nr XXVIII.226.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów 

(3 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”) 

- uchwała nr LV.356.2022 z dnia 14.12.2022 

4) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok 

(jednogłośnie 4 głosami „za”) 

- uchwała nr LV.359.2022 z dnia 14.12.2022 

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027  

(jednogłośnie 4 głosami „za”) 

- uchwała nr LV.360.2022 z dnia 14.12.2022 

6) o zmianie uchwały Nr IX.79.2019 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto 

Złotów  

(2 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”) 
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- uchwała nr LV.361.2022 z dnia 14.12.2022 

7) o zmianie uchwały Nr XVII.121.2016 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna 

oraz zasad jego ustalania  

(2 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”) 

- uchwała nr LV.362.2022 z dnia 14.12.2022 

8) o zmianie uchwały Nr XVII.122.2016 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego 

opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna  

(2 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”)) 

- uchwała nr LV.363.2022 z dnia 14.12.2022 

9) zmieniającej uchwałę Nr XXV/126/08 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich 

pobierania 

(jednogłośnie 4 głosami „za”) 

- uchwała nr LV.364.2022 z dnia 14.12.2022 

10) w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 

lata 2022–2025” Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie  

(jednogłośnie 4 głosami „za”) 

- uchwała nr LV.365.2022 z dnia 14.12.2022 

11) w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2023 

(jednogłośnie 4 głosami „za”) 

- uchwała nr LV.366.2022 z dnia 14.12.2022 

 

Komisja nie zaopiniowała projektu uchwały  

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2023-2027  

(4 głosy „wstrzymujące się”) 

- uchwała nr LV.358.2022 z dnia 14.12.2022 

2) w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok  

(4 głosy „wstrzymujące się”) 

- uchwała nr LV.357.2022 z dnia 14.12.2022 

 

Komisja rozpatrzyła nieuwzględnioną przez Burmistrza Miasta Złotowa uwagę wniesioną do projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów:   

Uwaga wniesiona przez osobę fizyczną w dniu 26 października 2022 r. o następującej treści:  

„Jako dzierżawcy działki nr 118 obręb 0093 w Złotowie wnosimy uwagi do projektu Studium (…) Uwagi dotyczą 

planowanej zmiany charakteru dzierżawionej działki, której obecne przeznaczenie w studium to 4-zr2 – tereny zieleni 

wokół jez. Baba, Burmistrzowskiego i Proboszczowskiego, z zabudową wzdłuż ul. Grudzińskich, Jerozolimskiej oraz 

Góra Żydowska i przyległymi do niej ogrodami działkowymi, Projektowane studium w zakresie przedmiotowej działki 

wskazuje jej przeznaczenie pod zabudowę. Jako mieszkańcy będący w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru, 

dzierżawiący w częściach działkę nr 118 wnosimy o jej przeznaczenie zgodne z obecnym sposobem użytkowania, czyli 

o charakterze rolnym. Obecnie proponowane prze Państwa rozwiązanie uniemożliwi nam bezpośrednie dojście 
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z posesji do jeziora, zniszczeniu ulegną zasadzone drzewka i wielosezonowe rośliny. Pragniemy w dalszym ciągu 

uprawiać na tych terenach warzywa i owoce (…) Zdecydowanie nie zgadzamy się, aby dzierżawione przez nas grunty 

rolne, zostały przekształcone na tereny pod zabudowę i sprzedane jednemu właścicielowi (…)”    

Głosowanie nad ww. uwagą: 

- „za” nieuwzględnieniem uwagi – zagłosowało 4 radnych, 

- „przeciw” nieuwzględnieniu uwagi – nie zagłosował żaden z radnych, 

- „wstrzymało się od głosu – nie zagłosował żaden z radnych.   

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja nie uwzględniła ww. uwagi i podtrzymała stanowisko wyrażone w 

tej sprawie przez Burmistrza Miasta Złotowa. 

 

Komisja przyjęła:  

1) Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 18 października 2022 r. do dnia 2 

grudnia 2022 r. 

2) Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2023 

rok 

3) Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2023 rok 

4) Informację o oświadczeniach majątkowych radnych 

 

 

 

Komisja otrzymała pismo Burmistrza Miasta Złotowa znak RL-P.0541.1.2022 z dnia 18.10.2022 r. dot. wydania opinii na temat przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. 

wyboru przez mieszkańców jednej z dwóch koncepcji amfiteatru (zgodnie z §5 ust. 1 uchwały nr IX.81.2019 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych na terenie Gminy Miasto Złotów.  

Komisja pozostawiła pismo bez odpowiedzi tzn. nie wydała formalnie opinii w przedmiotowej sprawie.  

Komisja otrzymała pismo Burmistrza Miasta Złotowa znak RL-P.0541.1.2022 z dnia 01.12.2022 r. w powyższej sprawie z informacją o przystąpieniu do przedmiotowych konsultacji 

społecznych.    

 

 

 
Złotów, 12 stycznia 2022 r. 



Obecność radnych na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej w 2022 r.  

 

 

Radni  

Posiedzenia  

 

24.01.2022 

 

17.02.2022 28.03.2022 25.04.2022 23.05.2022 27.06.2022 29.08.2022 12.09.2022 26.09.2022 24.10.2022 28.11.2022 12.12.2022 

Krzysztof 

Koronkiewicz  

Przewodniczący  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Krzysztof Kulasek 

Z-ca 

Przewodniczącego 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Agnieszka Jęsiek-

Barabsz 

  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Stanisław Wełniak  

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Maciej Zając  

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

Łącznie 

 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

3 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Obecność - 1 

Nieobecność - 0  


