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OR-RM.0002.1.5.2014
Protokół Nr XLVI/14
z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 29 stycznia 2014 r.
w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim
w Koronowie przy ul. Farnej 24

Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom P. Włodzimierz Domek Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie.
Spoza rady w sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pan Stanisław Gliszczyński
Pan Leszek Czerkawski
Pani Barbara Sosnowska
Pan Tomasz Angielczyk
Pani Ewa Chytła
Dariusz Karwat
Pan Rafał Bułka

-

Burmistrz Koronowa.
Zastępca Burmistrza.
Sekretarz Gminy.
Skarbnik Gminy.
Dyrektor M-GZE w Koronowie.
Dyrektor M-GOPS w Koronowie.
Radca prawny UM w Koronowie.

Ad. 1. Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej w
Koronowie P. Włodzimierz Domek.
Przewodniczący rady powitał przybyłych na obrady XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek stwierdził
prawomocność obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 19 radnych na ogólny stan 21 radnych. Nieobecni radni: P. Leopold
Kuskowski i P. Stanisław Sikorski. Radni: P. Artur Koper i P. Jerzy Szczepiński przybyli na
obrady sesji w trakcie trwania punktu 3. porządku obrad.
Listę obecności radnych dołączono do protokołu z obrad sesji jako załącznik Nr 1.
Ad. 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XLVI sesji.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek - Składam wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad dzisiejszej sesji jako punkt 11a. – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi Pani _________________ na działalność Burmistrza Koronowa.
Wniosek o wprowadzenie punktu 11a. przeszedł jednogłośnie 17 głosami „za”.
Zastępca Burmistrza Pan Leszek Czerkawski – Proszę jeszcze w imieniu burmistrza,
dyrektora Karwata o propozycję zmian w porządku obrad dzisiejszej sesji.
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Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Dobrze. Informuję Państwa, że w dniu 22
stycznia 2014 r. wpłynęło do mnie pismo Burmistrza Koronowa o wprowadzenie do
porządku obrad dzisiejszej sesji dodatkowego punktu. Rozpatrzenie projektu tej uchwały
wprowadzam do porządku obrad sesji jako punkt 11b.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek odczytał treść pisma.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy w tym momencie P. dyrektor Karwat
chciałby zabrać głos?
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Dariusz Karwat – Tak jak Pan
przewodniczący przed chwilą powiedział proponujemy w imieniu Pana burmistrza o
wprowadzenie do porządku obrad punktu 11b. pod nazwą, którą przytoczył Pan
przewodniczący. Z tym, że mam tutaj dwie autopoprawki do projektu. Oprócz nowego
punktu 11b w imieniu Pana Burmistrza proszę o zdjęcie z porządku obrad punktów:
9. tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014 – 2020,
10. tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy możemy poprosić o krótkie uzasadnienie?
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Dariusz Karwat – W związku z
tym, że powstał mały galimatias prawny, dotyczący dożywiania w zakresie tego programu,
ponieważ ustawa z roku 2005 w sprawie wieloletniego programu dot. dożywiania 2013 roku.
W związku z tym, że dzieci nie mogą zostać bez zabezpieczonych posiłków organ Gminy
zobowiązany jest wnieść uchwałę związaną z tymi sprawami. Mieliśmy mało czasu, żeby to
wszystko dopiąć i prawnie przygotować, początkowo przygotowaliśmy te dwa projekty
uchwał, jednakże po długich analizach i przemyśleniach stwierdziliśmy, że zasadnym jest
wywołanie uchwały, którą wprowadzamy w porządku obrad 11b.
Na obrady sesji przybył radny P. Artur Koper. Obecnych 19 radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Kto z Państwa radnych jest za tym, aby
wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej sesji jako punkt 11b. – Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy społecznej w formie posiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób
wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
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Wniosek o wprowadzenie punktu 11b przeszedł jednogłośnie 18 głosami „za”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Kto z Państwa radnych jest za tym, aby zdjąć
z porządku obrad punkt 9 w brzmieniu - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020?
Wniosek o zdjęcie punktu 9. przeszedł jednogłośnie 18 głosami „za”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Kto z Państwa radnych jest za tym, aby zdjąć
z porządku obrad punkt 10 w brzmieniu - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014 – 2020?
Wniosek o zdjęcie punktu 10. przeszedł jednogłośnie 18 głosami „za”.
Zastępca Burmistrza Pan Leszek Czerkawski – Proszę o jeszcze jedną zmianę, chcielibyśmy
wnieść jedną uchwałę pod dzisiejsze obrady, poproszę tutaj o wyjaśnienia Panią dyrektor
Chytłę.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji Pani Ewa Chytła – Chciałam wnieść projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Wrota sukcesu” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski zawiadomił nas o
przygotowaniu do realizacji projektu „Wrota sukcesu” w ramach POKL/9.1.2/2013 –
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W celu przystąpienia do projektu Urząd
Marszałkowski wymaga uchwały potwierdzającej przystąpienie do projektu. W tej uchwale
mamy wyrazić zgodę na przystąpienie do realizacji, z wkładem własnym gminy do kwoty
72.360,90 zł w formie pieniężnej i niepieniężnej. Forma niepieniężna tj. wynajem sal
lekcyjnych, natomiast forma pieniężna tj. 50 zł miesięcznie na rachunek bankowy, który
musimy prowadzić. Mamy tutaj w uchwale wkład własny gminy do kwoty 72.000,00 zł,
ponieważ w poniedziałek otrzymaliśmy informację, że mamy 3 dni na przystąpienie do
negocjacji, jednak musimy do tych negocjacji przystąpić, a więc dopiero po przystąpieniu do
negocjacji będzie określona dokładnie kwota tego wkładu własnego, prawdopodobnie Urząd
Marszałkowski będzie wymagał w uchwale dokładnej kwoty tego wkładu, żeby spełnić
wszystkie warunki, proszę o przyjęcie takiej uchwały, natomiast jeżeli będzie trzeba zmienić
kwotę to będziemy mogli zrobić to w marcu. Są tak krótkie terminy, że żeby przystąpić to
musimy tak postąpić. Ten projekt obejmuje zajęcia dodatkowe w gimnazjach, wszystkie 4
gimnazja przystąpiły, będą to zajęcie w ramach przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, języków obcych, zajęć komputerowych, ścieżek edukacyjnych, a co się z
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tym wiąże z wieloma wyjazdami.
Na salę obrad przybył radny Pan Jerzy Szczepiński. Obecnych 19 radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek - Kto jest za wprowadzeniem do porządku
obrad dzisiejszej sesji jako punkt 11d. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do realizacji projektu „Wrota sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki?
Wniosek o wprowadzenie punktu 11d. przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek - Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad
dzisiejszej sesji jako punkt 11c. – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umorzenia
postępowania ze skargi Pana _________________ na działania Burmistrza Koronowa i
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Wniosek o wprowadzenie punktu 11c. przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek porządku obrad sesji? Nie widzę.

Czy są inne wnioski dotyczące zmiany

Przewodniczący Rady Miejskiej P. Włodzimierz Domek odczytał po zmianie poniższy
porządek obrad XLVI sesji.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XLVI sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad: XLIII i XLIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i
udzielonych odpowiedziach.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Samociążek”, położonego w
Samociążku, gmina Koronowo.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą”, dla terenu położonego w
Tryszczynie, gm. Koronowo.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
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posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014 – 2020.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2014 rok.
11a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ____________ na
działalność Burmistrza Koronowa.
11b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie posiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
11c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umorzenia postępowania ze skargi Pana
______________________ na działania Burmistrza Koronowa i Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.
11d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Wrota
sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. Składanie interpelacji.
13. Zapytania, wnioski i informacje.
14. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Koronowie oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad XLVI sesji.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z obrad: XLIII i XLIV
Koronowie.

sesji Rady Miejskiej w

Radni jednogłośnie 19 głosami „za” przyjęli protokół z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w
Koronowie.
Radni jednogłośnie 19 głosami „za” przyjęli protokół z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w
Koronowie.
Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między
sesjami Rady.

6

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami Rady
przedstawił Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński.
Sprawozdanie na piśmie dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik Nr 2.
Ad. 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Informację o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach przedstawił
przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek.
Informację na piśmie dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik Nr 3.
Ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Samociążek”,
położonego w Samociążku, gmina Koronowo.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Stawiam wniosek, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Kierownik Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju P. Maria Musiał – Jest to uchwała w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu „Samociążek”, położonego w Samociążku, gmina Koronowo.
Aktualnie jest plan w toku, tylko pierwsza uchwała miała dwa załączniki graficzne, dwa
tereny odrębne, z jednego terenu zrezygnował jego właściciel, nie będziemy wykonywać
planu dla tego mniejszego terenu, w związku z tym dostosowujemy uchwałę do prac
planistycznych, do końcowej uchwały, po zakończeniu procedury planistycznej.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośne 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/413/14 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu „Samociążek”, położonego w Samociążku, gmina
Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą”, dla
terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo.
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Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Stawiam wniosek, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Kierownik Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju P. Maria Musiał – Jest to projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą”, dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo.
Aktualnie ważny jest plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu na usługi
jeździeckie, z uwagi na to, że zmienił się właściciel, absolutnie nie jest zainteresowany tymi
usługami, plan jest „martwy” przez wiele lat, zamierzamy zmienić na jakieś budownictwo,
które wyjdzie w toku prac planistycznych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/414/14 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą”, dla terenu położonego w Tryszczynie, gm.
Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Projekt uchwały na wniosek Burmistrza Koronowa zdjęty z porządku obrad XLVI sesji.
Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Projekt uchwały na wniosek Burmistrza Koronowa zdjęty z porządku obrad XLVI sesji.
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Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na
2014 rok.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Stawiam wniosek, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych P. Adela Rojek –
Projekt uchwały dotyczy przyjęcia przez Radę Miejską w Koronowie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2014 rok.
Zgodnie
z obowiązującą
ustawą
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu. Gminny program na 2014 rok jest kontynuacją działań
rozpoczętych w minionych latach. Został on opracowany zgodnie z obligatoryjnymi
zadaniami nałożonymi przez ustawodawcę oraz potrzebami występującymi na terenie Gminy
Koronowo. Środki finansowe na realizację gminnego programu będą pochodziły z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/415/14 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Koronowo na 2014 rok.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 11a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani
________________ na działalność Burmistrza Koronowa.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Proszę o odczytanie projektu uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Wiceprzewodnicząca rady Pani Maria Strąk odczytała projekt uchwały.
Radny Pan Marian Wardyn opuścił salę obrad. Obecnych 18 radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję i przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
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Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 16 głosami
„za” , przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLVI/416/14 w
sprawie rozpatrzenia skargi Pani ___________________ na działalność
Burmistrza Koronowa.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Ad. 11b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie
posiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w
programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Proszę o odczytanie projektu uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Wiceprzewodniczący
uzasadnieniem.

rady

Pan

Grzegorz

Myk

odczytał

projekt

uchwały

wraz

z

Na salę obrad wrócił radny Pan Marian Wardyn. Obecnych 19 radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Sławomir Marszelski – Jeszcze przed sesją Pan Karwat sprostował, że
wykreślamy z § 3 zapis na końcu „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.” i
uważam, że w związku z tym trzeba by było w uzasadnieniu też wykreślić te same słowa w
przedostatnim zdaniu.
Dyrektor MGOPS P. Dariusz Karwat – Jak najbardziej przychylam się do wniosku radnego
Pana Marszelskiego. Skoro wnosimy o wykreślenie tego zapisu w meritum uchwały, w
uzasadnieniu też należy tak postąpić. Parę słów na temat tej uchwały. Jak z uzasadnieniu
szeroko się rozpisujemy do dnia 31 grudnia 2013 obowiązywał wieloletni program w
zakresie dożywiania. Był to program realizowany przez ośrodki pomocy społecznej,
rekomendowany przez budżet Państwa, z pomocy tej skorzystać mogły osoby i uczniowie,
dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe, których kryterium nie przekraczało 150%
ustawowego kryterium Ustawy o pomocy społecznej. W związku z tym, że wieloletni
program z dniem 31 grudnia 2013 r. przestał obowiązywać, tak naprawdę moglibyśmy tylko
dożywiać osoby, rodziny, których kryterium nie przekracza ustawowych kryteriów
określonych w Ustawie o pomocy społecznej, w art. 8 tej ustawy. W związku z tym, żeby
kontynuować realizację tego programu czyli, żeby dożywiać tę samą liczbę dzieci, czyli
powyżej 100% kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej, uprawnieniem
organu stanowiącego Gminy jest te kryteria podnieść. Stąd też proponujemy, żeby
zachować status quo, żeby zachować poziom dożywiania dzieci i młodzieży, także osób
dorosłych z poziomu lat ubiegłych proponujemy podnieść te kryteria do 150%, tak jak
zostało to określone w tekście uchwały a także w uzasadnieniu. Kierujemy się tutaj przede
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wszystkim trudną sytuacją materialną, rodzinną osób korzystających z pomocy społecznej,
podwyższenie tegoż kryterium do 150% w formie tego proponowanego zasiłku celowego,
posiłku lub żywności jest wg nas konieczny, gdyż zapobiegnie szerzeniu się biedy, w
szczególności zapewni tym osobom i rodzinom posiłek a tym samym bezpieczeństwo
egzystencji.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Zwracam się do radnych o wykreślenie w/w
zwrotu z uzasadnienia projektu uchwały. Powracamy do dyskusji. Dyrektor Karwat dosyć
jasno wyartykułował nam zasadność podjęcia tej uchwały. Kto z Pań i Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Sławomir Marszelski – Ja uważam, że to co było projektem przed przeczytaniem,
Pan Karwat sprostował nam tutaj na spotkaniu, to traktujemy, że uchwała była zmieniona w
tym miejscu. To jest oczywista zmiana, ale musielibyśmy przegłosować jako poprawkę.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy mogę to przyjąć jako wniosek formalny?
Radny Pan Sławomir Marszelski – Tak.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Proszę w uzasadnieniu wykreślić słowa „z
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku”.
Wniosek radnego P. Sławomira Marszelskiego przeszedł jednogłośnie 19 głosami
„za”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Powracamy do dyskusji. Kto z Pań i Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję i przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/417/14 w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
społecznej w formie posiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób
wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 11c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umorzenia postępowania ze
skargi Pana __________________ na działania Burmistrza Koronowa i Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Proszę o odczytanie projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca
uzasadnieniem.

rady

Pani

Maria

Strąk

odczytała

projekt

uchwały

wraz

z
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Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję i przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/418/14 w sprawie
umorzenia postępowania ze skargi Pana ________________ na działania
Burmistrza Koronowa i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 11d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji
projektu „Wrota sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Proszę o odczytanie projektu uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Wiceprzewodniczący Pan Grzegorz Myk odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Tadeusz Klonowski – Miałbym pytanie do Pana skarbnika, czy w budżecie na
2014 rok jest ta kwota ujęta lub ewentualnie z czego Pan sfinansuje tą kwotę, która stanowi
wkład własny gminy?
Skarbnik Gminy Pan Tomasz Angielczyk – Wszystkie zmiany dotyczące budżetu na rok
obecny zostaną przyjęte na najbliższej sesji w lutym. Ten temat zostanie wtedy rozwiązany.
Dyrektor MGZE Pani Ewa Chytła – Tak jak mówiłam na początku ten wkład niepieniężny to
wynajem sal lekcyjnych, a kwota pieniężna tj. 50 zł miesięcznie na rachunek bankowy, który
i tak utrzymujemy.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Powracamy do dyskusji. Kto z Pań i Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję i przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 18 głosami
„za”, przy 1 głosie ”wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XLVI/419/14 w
sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Wrota sukcesu” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 12. Składanie interpelacji.
Radni interpelacji nie zgłosili.
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Ad. 13. Zapytania, wnioski i informacje.
Radny Pan Tomasz Gordon – W imieniu mieszkańców wsi Tryszczyn zwracam się z uprzejmą
prośbą do Burmistrza Koronowa p. Stanisława Gliszczyńskiego, aby wyjaśnił kto jest
odpowiedzialny za odśnieżanie chodników do ruchu pieszego przy drodze krajowej nr 25,
której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Bydgoszczy?
Wyjaśniam, że mieszkańcy częściowo odśnieżają wspomniane wyżej chodniki przyległe do
swoich nieruchomości. Jednak pługi odśnieżające drogę zasypują ponownie masą błota
pośniegowego. Pytam, czy w centrum miejscowości Tryszczyn, gdzie są domy i ogrodzenia
pługi odśnieżające nie powinny jechać wolniej, aby odśnieżanie drogi nie powodowało
zasypywania chodników i niszczenia ogrodzeń i posesji?
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk – Chciałbym zapytać jaki jest stan prawny postępowań
sądowych w związku ze zwolnieniem dyscyplinarnym z pracy Pani Arlety Matei i Pana
Ryszarda Chrzanowskiego i jakie ewentualnie koszty poniesie gmina w przypadku
niekorzystnych wyroków dla gminy (burmistrza).
Ad. 14. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Koronowie oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy
społecznej.
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie
oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej przedstawił dyrektor P. Dariusz
Karwat.
Sprawozdania na piśmie dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 4.
Ad. 15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – W związku z tym, że obydwie te sprawy, o
które pytał Pan radny Andrzej Kołodziejczyk prowadził Pan mecenas Bułka, więc skorzystam
z okazji, żeby to Pan mecenas odpowiedział na pytania, by nie pominąć istotnych
elementów.
Radca prawny Pan Rafał Bułka – Chciałem Państwa poinformować, że postępowanie w
sprawie Pana Chrzanowskiego toczy się przed sądem rejonowym. Nie zapadł jeszcze wyrok
w Bydgoszczy, natomiast trudno tutaj określić jakie koszty poniesie gmina, ponieważ to nie
gmina jest stroną tego postępowania, formalnie stroną postępowania jest pracodawca, czyli
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, natomiast definicja pracodawcy w kodeksie
pracy jest nieco inna i ona abstrahuje od Urzędu Gminy w tym zakresie. Natomiast co do
sprawy Pani Arlety Mateja sprawa karna zakończyła się wyrokiem uniewinniającym, ale tak
jak zresztą wskazano w tym wyroku uniewinniającym w zakresie dotyczącym zarzucanych
Pani Arlecie Mateja przestępstw. Sprawa rozwiązania stosunku pracy z art. 52 jest
prawomocnie umorzona. Nie wiąże się z żadnymi kosztami dla urzędu. Toczyła się ona w ten
sposób, że Pani Arlecie złożono oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy z art. 52, czyli w
tzw. trybie dyscyplinarnym. Pani Arleta Mateja złożyła od tego odwołanie i na jej wniosek to
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postępowanie zostało zawieszone i w terminie określonym przez przepisy ona nie złożyła
wniosku o podjęcie tego postępowania, więc orzeczenie i oświadczenie gminy o rozwiązaniu
stosunku pracy nie zostało zakwestionowane i możemy uznać, że jest ostateczne, więc
żadnych kosztów w tym zakresie gmina również nie poniesie.
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk – Panie mecenasie odnośnie Pana Chrzanowskiego
postępowanie w sądzie cywilnym trwa, a w sądzie pracy nie jest zakończone?
Radca prawny Pan Rafał Bułka – W sądzie pracy nie jest zakończone.
Burmistrz Koronowa Pan Stanisław Gliszczyński – Jeżeli chodzi o wniosek radnego Pana
Tomasza Gordona, wszystkie te uwagi przekażemy bezpośrednio zarządcom drogi, po to aby
móc w przyszłości odpowiedzieć na to, ale też zwrócić uwagę na te aspekty ponieważ
również nie tylko zarządca, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i drogi
wojewódzkie, drogi powiatowe i w niektórych przypadkach gminne, one też mają informację
dotyczące chociażby ścieżki rowerowej. My to czynimy, ponieważ w umowie pomiędzy
powiatem jak i gminą, przy budowie ścieżek było zawarte, że co do bieżącego utrzymania
gmina będzie te koszty ponosiła i my to w miarę możliwości również czynimy.
Radny Pan Stanisław Marszelski – Kolega mnie upoważnił do dopytania w jego imieniu, o
temat Pani Arlety. Ja kiedyś pytałem, Pan wyjaśniał i nie mam większych wątpliwości,
natomiast chciałbym dopytać o Pana Chrzanowskiego, czy zapadł wyrok sądu pierwszej
instancji?
Radca prawny Pan Rafał Bułka - Nie zapadł.
Ad. 16. Zamknięcie obrad XLVI sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad i głosów w dyskusji przewodniczący rady P. Włodzimierz
Domek zamknął obrady XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 11.45.
Koronowo, 31 stycznia 2014 r.

Protokół sporządziła
Adela Rojek

