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OR-RM.0002.3.8.2012
Protokół Nr XX/12
z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 28 marca 2012 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.
W sesji udział wzięło 21 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Spoza rady w sesji udział wzięli:
1. Pan Stanisław Gliszczyński
2. Pan Leszek Czerkawski
3. Pani Barbara Sosnowska
4. Pan Tomasz Angielczyk
5. Pani Maria Musiał
6. Pani Barbara Piłat
7. Pani Ewa Chytła
8. Pan Ryszard Chrzanowski
9. Pan Rafał Bułka
10. Pan Sławomir Grzegorczyk

-

11. Pan Jan Michalski

-

Burmistrz Koronowa.
Z-ca Burmistrza Koronowa.
Sekretarz Gminy.
Skarbnik Gminy.
Kierownik Wydziału IPR UM.
Kierownik WRGGiOŚ UM.
Dyrektor MGZE w Koronowie.
Dyrektor ZGKiM w Koronowie.
Radca prawny UM.
Komendant Komisariatu Policji
w Koronowie.
Komendant MG OSP.

Ad. 1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej w
Koronowie P. Włodzimierz Domek.
Przewodniczący rady powitał przybyłych na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek stwierdził
prawomocność obrad XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 21 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Listę obecności radnych dołączono do protokołu z obrad sesji jako załącznik Nr 1.
Ad. 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XX sesji.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Chciałbym wprowadzić do porządku obrad

2

dzisiejszej sesji cztery projekty uchwał.
Jako punkt 23a proponuję rozpatrzenie opinii w sprawie rozpatrzenia skargi Pana
______________________ na działalność Rady Miejskiej w Koronowie.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 21 głosami „za”
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Jako punkt 23b. proponuję rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki
Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi Rady
Sołeckiej Łąska Wielkiego na działania Burmistrza Koronowa.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 21 głosami „za”
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Jako punkt 23c. wnoszę o rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ____________________ na
działalność Burmistrza Koronowa Stanisława Gliszczyńskiego,
Wniosek przeszedł jednogłośnie 21 głosami „za”
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Jako punkt 23d. wnoszę o rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działania dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
Wniosek przeszedł 20 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy są jeszcze inne wnioski w sprawie
zmiany porządku obrad dzisiejszej sesji?
Skarbnik Gminy P. Tomasz Angielczyk - W punkcie 12a. proponuję wprowadzić projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Koronowo w latach 2012-2020.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 21 głosami „za”
Rady Pan Olech Raddatz – Wnoszę o zdjęcie z porządku obrad sesji punktu 15.
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków
opadowych i roztopowych stosowanej na terenie Gminy Koronowo. Jest to dla mnie
nieprawidłowe, że mieszkańcy jednej miejscowości mają ponosić wyższe koszty od reszty
mieszkańców a inne miejscowości nie były w ogóle rozpatrywane pod tym kątem, a
odprowadzenie ścieków z innej miejscowości jest niejednokrotnie droższe od mieszkańców
Mąkowarska.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Jest wniosek w sprawie zdjęcia z porządku
obrad punktu 15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz za zbiorowe
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odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych stosowanej na terenie Gminy
Koronowo.
Rady Pan Sławomir Marszelski - Jakie będą konsekwencje ewentualnego zdjęcia z
porządku dzisiejszej sesji tejże uchwały? Bo są terminy z ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu, i żeby to nie będzie czasem tak, że ona i tak wejdzie. Jeżeli można by
wyjaśnić w tej kwestii?
Burmistrz Stanisław Gliszczyński - Chcę poinformować, że zgodnie ze złożonym wnioskiem
w ciągu 45 dni rada musi się ustosunkować do złożonego wniosku termin upływa w piątek,
ewentualnie wchodzi zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Pan Radny Sławomir Marszelski - Myślę, że możemy zrobić tak, że nie zdejmiemy tego z
porządku obrad, najwyżej zmienimy samą taryfę, albo do piątku nie podejmiemy nic, a i
tak wejdą zapisy projektu taryfy, albo ewentualnie jakieś poprawki po stronie projektu
taryfy i nadzwyczajna sesja w piątek.
Pan Radny Olech Raddatz - Czy ta uchwała zostaje w takim stanie jaka była omawiana,
czy Pan zgłasza jakąś autopoprawkę?
Zastępca Burmistrza Leszek Czerkawski - Krótkie wyjaśnienie, stanowisko w tej sprawie
Urzędu ds. Konkurencji i Konsumentów. Cytuję dwa zdania: „Jeżeli Rada Gminy nie
podejmie uchwały o zatwierdzeniu taryf lub uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf,
wówczas zweryfikowana przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, taryfy wchodzą w
życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku i ich zatwierdzenie z tym, że
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza w miejscowej prasie lub w sposób
zwyczajowo przyjęty w terminie co najmniej 7 dni od wejścia ich w życie”.
Radny Pan Olech Raddatz - Ja nie chcę żebyśmy ją podejmowali, czy za tak, czy za nie. Ja
złożyłem wniosek o wycofanie jej z porządku obrad.
Wniosek radnego Olecha Raddatza przeszedł 10 głosami „za” przy 8 głosach
„przeciw” oraz przy 3 głosach „wstrzymujących się”.
Radny Pan Tomasz Gordon – W imieniu Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 23e. Apel Rady
Miejskiej w Koronowie w sprawie uznania gminy Koronowo za teren dotknięty klęską
żywiołową spowodowaną wymarznięciem zbóż ozimych i rzepaku.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 21 głosami „za”
Radny Pan Stanisław Sikorski – Wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu 18.
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu „przy ul. Nowodworskiej” w Koronowie,
gmina Koronowo.
Wniosek przeszedł 12 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” oraz przy 6
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głosach „wstrzymujących się”
Porządek obrad XX sesji po zmianach:
1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XX sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami rady.
6. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i
udzielonych odpowiedziach.
8. Informacja:
a) Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie dotycząca stanu bezpieczeństwa
publicznego w Gminie Koronowo za rok 2011.
b) Komendanta Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Koronowie dotycząca stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. w Gminie Koronowo za
rok 2011.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Koronowo.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łąsku
Wielkim.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki
wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego.
12a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2012.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie gminy.
15. Zdjęty
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na
terenie Gminy Koronowo, w miejscowości Samociążek.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy szosie” położonego w Tryszczynie,
gmina Koronowo.
18. Zdjęty
19. Składanie interpelacji.
20. Zapytania, wnioski i informacje.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Koronowie zbadania zasadności skargi P. Zbigniewa Gibaszka na działania Burmistrza
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Koronowa.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Koronowie przeprowadzenie kontroli zamówień publicznych na dostawę energii cieplnej z
biomasy do instalacji grzewczej wybudowanej z własnych środków w Szkole Podstawowej
w Buszkowie i Witoldowie oraz Zespole Szkół w Mąkowarsku.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Finansów, Budżetu,
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności
skargi P. Marianny Frątczak na działania Burmistrza Koronowa.
23a. Rozpatrzenie opinii w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariana Hermanna na
działalność Rady Miejskiej w Koronowie.
23b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Przestrzegania Prawa,
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności
skargi Rady Sołeckiej Łąska Małego na działania Burmistrza Koronowa.
23c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marianny Frątczak
na działalność Burmistrza Koronowa Stanisława Gliszczyńskiego.
23d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi
na działania Dyrektora Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w
Koronowie.
23e. Rozpatrzenie projektu apelu Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uznania gminy
Koronowo za teren dotknięty klęską żywiołową spowodowaną wymarznięciem zbóż
ozimych i rzepaku.
24. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
25. Zamknięcie obrad XX sesji.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Radni jednogłośnie 21 głosami „za” przyjęli protokół z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w
Koronowie
Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między
sesjami Rady.
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. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie
potrzeb związanych z realizacją tych zadań przedstawił Dyrektor Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej P. Dariusz Karwat.
Sprawozdanie na piśmie zarejestrowano w JRWA po numerem OR-RM.0002.3.4.2012.
Ad. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
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interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Informację o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach przedstawił
przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek.
Informację na piśmie dołączono do protokołu z obrad sesji jako załącznik Nr 3.
Ad. 8. Informacja:
a) Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie dotycząca
bezpieczeństwa publicznego w Gminie Koronowo za rok 2011.

stanu

Informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa publicznego w Gminie Koronowo za rok 2011
przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Koronowie Pan Sławomir Grzegorczyk.
Informację na piśmie dołączono do protokołu z obrad sesji jako załącznik Nr 4.
Rady Pan Sławomir Marszelski - Chciałbym takie krótkie pytanie zadać. Mówił tutaj Pan o
wykrywalności dość przyzwoitej, gdzie była najwyższa?
Komendant Komisariatu Policji w Koronowie Pan Sławomir Grzegorczyk - Wykrywalność
najwyższa była w narkotykach – 90%, rozbójnictwo 86%, czyli napady, kradzieże
rozbójnicze, kradzieże z włamaniem – 34%, kradzieże pojazdów – 22%, kradzieże zwykłe
25%.
Rady Pan Sławomir Marszelski - Jest jeszcze taka kategoria: kradzieże samochodowe,
„dziuple”, sprzedawanie samochodów na części, przebijanie numerów seryjnych, czy takie
rzeczy, też mają miejsce na terenie naszej gminy?
Komendant Komisariatu Policji w Koronowie Pan Sławomir Grzegorczyk - Nie było takich
przypadków w 2011 roku. Nie wiem nic na temat Komendy Wojewódzkiej czy CBŚ, żeby
tutaj wkraczały.
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk - Ja mam pytanie do Pana komendanta wracające
historycznie. Chodzi o rok 2010, kampania wyborcza i wówczas pamiętamy były cztery
komitety wyborcze, w sumie pięć, z których cztery miały kandydatów na burmistrza. I co
się okazało, że cztery komitety, które obstawiały burmistrza, trzem komitetom działy się
różne rzeczy, czyli pogoń za Panią kandydatką wokół ronda, kradzież tablic rejestracyjnych,
natomiast jeżeli chodzi o moją osobę ja byłem pełnomocnikiem komitetu wyborczego
Platformy Obywatelskiej i jak Pan dobrze wie do mnie z kolei strzelano z wiatrówki. Są
wybite szyby.
Komendant Komisariatu Policji w Koronowie Pan Sławomir Grzegorczyk - Ja nie wiem jak
to postępowanie się zakończyło ono było przerywane.
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk - Faktycznie ja nie byłem informowany, musiałem się
doinformowywać w prokuraturze, prokuratura na was zganiała, ale to wy mieliście rację,
bo dokumenty były w prokuraturze. Jednak moje doniesienie powiedzmy o popełnieniu
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przestępstwa się potwierdziło, że w końcu na mój wniosek, na moje żądanie, prokuratura
powołała biegłego sądowego z dziedziny balistyki i właśnie on stwierdził, że szyby które
były u mnie wybite, czy tam miały być dziury, pochodziły ze strzałów broni pneumatycznej,
ciśnieniowej.
Komendant Komisariatu Policji w Koronowie Pan Sławomir Grzegorczyk - Pan powinien
jako pokrzywdzony otrzymać kopię.
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk - Dwa, trzy tygodnie temu nie, że ja otrzymałem te
dokumenty, tylko pojechałem i zrobiłem sobie fotokopie. I teraz mam takie pytanie. Bo ja
w związku z tym, że jednak potwierdziło się to co ja mówiłem, że to było z broni
pneumatycznej, że to było w ruchu ciągłym no i było zagrożenie zdrowia i życia. W
związku z tym ja wnosiłem żeby, do policji zresztą, żeby moją sprawę połączyć ze
sprawami innymi wyborczymi, że jednak to miało jakieś znamiona związane z wyborami i
na to do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi z policji, czy prokuratury. Co się dzieje z tym
moim wnioskiem, który wnosił o połączenie tych wszystkich spraw i potraktowania tego
jako priorytetową, ponieważ jest tutaj coś na rzeczy i czy Panu komendantowi coś
wiadomo, co z tą sprawą bo też do tej pory nie mam żadnej wiedzy i informacji.
Komendant Komisariatu Policji w Koronowie Pan Sławomir Grzegorczyk - A w jakiej formie
Pan to zgłaszał?
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk - Pisemnej.
Komendant Komisariatu Policji w Koronowie Pan Sławomir Grzegorczyk - Ale do policji czy
prokuratury?
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk - Do prokuratury za pośrednictwem policji.
Komendant Komisariatu Policji w Koronowie Pan Sławomir Grzegorczyk - W takim razie
policja wykonała to co mogła. Czyli przesłała wniosek do prokuratury. Bo ja pamiętam, że
ta sprawa, o której Pan mówi to było objęte śledztwem osobistym prokuratura, także
myśmy tam nic nie mieli i to on decydował, czy łączyć tą sprawę, czy nie.
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk - Ale ja nic nie wiem, czy to połączono, czy nie
połączono. Ja nie ukrywam, że starałem się do tych dokumentów dojść, no i miałem
utrudnienia. Może policja ma większe możliwości, bo chciałbym wiedzieć co się tam z tym
dalej dzieje, bo ja czułem się wówczas zagrożony. No ja wiem, że z broni pneumatycznej
nikt nie zabije, ale jakąś szkodę na zdrowiu może zrobić, tak więc to jest dla mnie
poważna sprawa. I Panie komendancie, chciałbym jednak, aby ten temat pilotowano i w
końcu żebyśmy doszli do prawdy.
Komendant Komisariatu Policji w Koronowie Pan Sławomir Grzegorczyk - Jeżeli jest
osobiste postępowanie prokuratora i policja nie ma nic do tego i to on decyduje czy łączyć,
czy nie łączyć. Ten wniosek na pewno poszedł do prokuratury i prokurator zadecydował
czy te sprawy połączyć, czy nie.
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk - Ale Pan nic nie wie na ten temat?
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Komendant Komisariatu Policji w Koronowie Pan Sławomir Gregorczyk - Nie, nic nie wiem.
Ale ja mogę tam zadzwonić, ja sprawdzę.
Radny Pan Krzysztof Holka - Chciałbym zgłosić uwagę, że w ciągu ostatnich dwóch
miesięcy nasiliły się w okolicach Wtelna kradzieże zarówno części metalowych jak i paliwa.
I to na zasadzie, że nawet do ciężarówki potrafią przyjść i zrobią dziurę w baku.
Komendant Komisariatu Policji w Koronowie Pan Sławomir Gregorczyk - Ten problem był
na przełomie tamtego roku, na początku tego roku i faktycznie poza tą infrastrukturą
metalową doszły również kradzieże paliwa. Ja bym prosił właśnie sołtysów, żeby z ludźmi
rozmawiali, bo jest taka nasza racja wynikająca z braku nadzoru właścicielskiego. Ale jeżeli
ja wiem, czy samochód zostaje na polu, czy tam ciągnik lub jakaś maszyna i tam jest 200
litrów oleju to jest taka zachęta i faktycznie ten problem jest. We Wtelnie faktycznie też
wczoraj tak było. Radzimy sobie z tym jakoś. Wczoraj zwolniliśmy dwóch podejrzanych z
Sicienka, którzy kradli na naszym terenie i w Sicienku dostali nadzory. To są sprawy błahe i
nikt nie pójdzie z tym do prokuratury i sądu o areszt, czy poważny środek zapobiegawczy.
Ale wiem, że jest taki problem, ale jak ja mam sprawdzić wszystkie kombajny w trzech
gminach? Ja bym prosił o rozmowy z ludźmi, żeby zwrócili uwagę na to co mają, a policja
będzie robiła to co musi i co trzeba.
b) Komendanta Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Koronowie dotycząca stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w
Gminie Koronowo za rok 2011.
Informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Koronowo za
rok 2011 przedstawił Komendant Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP Pan Jan Michalski.
Informację na piśmie dołączono do protokołu z obrad sesji jako załącznik Nr 5.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie wznowiono obrady sesji.
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na
terenie gminy Koronowo.
Projekt uchwały odczytał przewodniczący rady Pan Włodzimierz Domek.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos?
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk - W związku z tym, że poniekąd reprezentuję grono
autorskie tejże uchwały, czyli Klub Platforma Obywatelska, więc chciałbym z tego tytułu
tutaj zabrać głos. Jakie motywy nami kierowały? Po pierwsze pamiętamy, że burmistrz na
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sesji styczniowej, kiedy podejmowaliśmy uchwałę o zmianie obwodów odnośnie likwidacji
szkoły Łąska Wielkiego obiecał, że to jeszcze nic nie jest przesądzone. Przyjdzie czas
będziemy rozmawiać na komisjach, może w jakimś innym gronie, takim bardziej
eksperckim. Czy ma to jakieś znaczenie w ekonomii, czy innych tutaj czynników, które
mogą przeważyć, że jednak należy tę szkołę zlikwidować. Okazuje się, że burmistrz nie
dotrzymał słowa, ponieważ były komisje, ale na komisjach nadal mówiliśmy o tym samym,
że trzeba zlikwidować itd. Natomiast tutaj sama petycja mieszkańców, to są w zasadzie
rodzice z Wiskitna, mówią, że im nie przeszkadza, że ich dzieci chodzą do Łąska Wielkiego
tym bardziej, że do gimnazjum i tak pójdą do Wierzchucina i mogą z tej sali zawsze
korzystać. Natomiast jeżeli chcemy nadal szukać oszczędności, to naprawdę, Panie
burmistrzu, Panie skarbniku, prześledźmy ruchy finansowe w budżecie oświaty i na pewno
przez dyscyplinę finansów poprawimy tutaj finansowanie oświaty i tych środków będzie
więcej, wcale nie likwidując tejże szkoły. Ja na komisjach mówiłem radnym, żeby zapoznali
się z protokołem sesji styczniowej, ponieważ tam rodzice, mieszkańcy, sołtysi z tego rejonu
naprawdę w sposób bardzo kulturalny, rzeczowy mówili dlaczego likwidacja tej szkoły
może spowodować jakieś tam perturbacje i inne skutki w tym środowisku. Dlatego proszę
Państwa szczególnie tych radnych, którzy mówili mi, że popełniliśmy błąd wówczas, jest
szansa, żeby teraz to naprawić. Likwidacja jednej szkoły nic nie poprawi w budżecie. W
związku z tym naprawdę podejmijmy to poważnie i zagłosujmy zgodnie z sumieniem.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nie ma chętnych. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 11
głosami „przeciw”, przy 9 głosach „za” i 1 glosie „wstrzymującym się” nie
podjęła uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy
Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady Pani Maria Strąk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos?
O zabranie głosu poprosiła Pani Grażyna Nowak przewodnicząca Rady Sołeckiej. Kto jest
„za”?
Radni w głosowaniu przez podniesienie ręki jednogłośnie 21 głosami „za” wyrazili zgodę na
zabranie głosu przez Panią Grażynę Nowak.
Przedstawiciel Rady Sołeckiej Pani Grażyna Nowak - Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 8
marca 1990r o samorządzie gminnym to mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa
wspólnotę samorządową. Rada Miejska jak i Burmistrz Miasta zostali wybrani poprzez
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głosowanie przez mieszkańców naszej gminy, którzy obdarzyli Państwa wielkim zaufaniem,
iż będziecie Państwo działać na ich dobro, a nie szkodzić. Art. 7 w/w ustawy mówi, że
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W
szczególności zadanie własne obejmują sprawy edukacji publicznej. Czyli zapewnienie
mieszkańcom jak najlepszych warunków do nauki, a nie odbieranie im miejsc do szerzenia
wiedzy. Obecny kryzys gospodarczy nie może mieć wpływu na zamykanie szkól i sprzyjaniu
obniżenia wykształcenia społeczeństwa. Nie cofajmy się lecz zmierzajmy do przodu. Dajmy
naszym dzieciom możliwość nauki w najlepszych warunkach, a zaowocuje to w przyszłości.
Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej i tak się zachowujmy. Likwidacja szkoły w Łąsku
Wielkim to nie jest akt poprawy warunków mieszkańców, a na pewno nie poprawi budżetu
gminy. Zwracamy się do Państwa serc i sumienia. Działajcie Państwo tak aby nie krzywdzić
bliźnich. Zamykanie szkół krzywdzi nasze dzieci, wnuki, a to przyszłość naszej gminy.
Dzisiaj losy tej szkoły w Państwa rękach. To Państwo zdecydujecie o tym czy nasze dzieci
będą myśleć o Was z uśmiechem na twarzy czy wspominać jako egzekutorów, którzy
zabrali im to co dla nich najważniejsze. Dzisiaj to nasza szkoła, a jutro jaka? To może być
szkoła, do której uczęszczają Wasze dzieci, wnuki. Czy na pewno likwidacja szkół to dobry
kierunek na ratowanie budżetu gminy? Państwo zakończyliście już swoją edukację więc
dajcie szansę naszym dzieciom. Jeszcze raz proszę przemyślcie Państwo swoją decyzję i
zadajcie sobie pytanie czy warto zamykać szkoły.
Rady Pan Andrzej Kołodziejczyk - Usłyszeliśmy głos przewodniczącego ludu, który głosuje,
wybiera radnych, burmistrza itd. Uważam, że naprawdę posłuchajcie to, co mówią
mieszkańcy i rodzice. Nie zamykajcie tej szkoły, ponieważ to co mówiłem wcześniej przy
odpowiednim wyszczególnieniu budżetu oświaty jesteśmy w stanie więcej zyskać niż
stracić te 300 tysięcy, bo to jest i tak najtańsza szkoła, więcej i tak musimy dojść do tej
szkoły. Dlatego od dzisiaj Państwa głos jest tak ważny i naprawdę zastanówcie się nad tym
głosem.
Radny Pan Sławomir Marszelski - Chciałbym przyłączyć się tutaj do tego, co powiedział
mój kolega, co powiedziała Pani Nowak chciałbym dodać Państwu jedno. Otóż ja sądzę, że
szukać oszczędności trzeba wszędzie. Nie tylko w budżecie oświaty szeroko pojętym, ale
także w kosztach administracji. Zapytałem się Pana burmistrza o wysokość premii
wypłaconych w Urzędzie Miejskim w roku 2011, kiedy to jesienią na pierwszym zebraniu w
Salnie otrzymałem odpowiedź, że kadra szeroko kierownicza, no tak zapytałem może
nieprecyzyjnie, dostałem informację dot. nagród, dodatkowych wynagrodzeń, nagród
wypłaconych czterem osobom można powiedzieć bezpośrednio po Panu burmistrzu tutaj w
Urzędzie. To była kwota 51 tysięcy złotych w ubiegłym roku. Złożyłem drugie pismo, w
którym zapytałem, te osoby ile konkretnie otrzymały, złożyłem je dwa tygodnie temu w
poniedziałek i odpowiedzi nie otrzymałem. Uważam, że oszczędności trzeba zacząć przede
wszystkim od siebie.
Pani Sołtys Sołectwa Łąska Wielkiego Halina Bociek - Proszę się zastanowić nad tym, czy
warto, bo dzisiaj w Waszych rękach jest nasze być, albo nie być naszej szkoły. Bardzo
proszę o rozsądek, o rozwagę, o przemyślenie. Przecież dobro dziecka jest dobrem
najważniejszym w życiu każdego człowieka. Zamykając tę szkołę na pewno utrudnimy
naszym dzieciom życiowy start, a przede wszystkim tym małym dzieciom, tym w wieku
przedszkolnym i wieku wczesnoszkolnym. One będą musiały pokonać trud dojazdów i

11

jeszcze wielu problemów. Więc apeluję do Waszych sumień, głosujcie tak jak byście
głosowali gdyby do tej szkoły wasze dzieci i wasze wnuki.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nie ma chętnych. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 12
głosach „przeciw” przy 8 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” nie
podjęła uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Ad. 11. Rozpatrzenie projektu
Podstawowej w Łąsku Wielkim.

uchwały

w

sprawie

likwidacji

Szkoły

Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady Pan Grzegorz Myk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos?
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk - W związku z tym, że w uzasadnieniu słyszeliśmy, że
będą czynione starania, żeby pracownicy, którzy stracą pracę w placówce, pedagogiczni i
niepedagogiczni, w pierwszej kolejności mogli pozyskać pracę tutaj w placówkach
oświatowych na terenie naszej gminy, mam pytanie. Jak to się ma, Panie burmistrzu,
odnośnie Pani dyrektor przedszkola niepublicznego, która z dniem 1 września 2011 roku
otrzymała pracę w Gimnazjum nr 1 w Koronowie, kosztem pracownika naszego, który był
zwolniony. Czy Pan mi to wyjaśni? Bo to jest skandal po prostu i nie wierzę tutaj w
intencje Państwa jak i tak z terenu poza gminy są zatrudniani nauczyciele.
Radny Pan Henryk Borowicz - Dużo się na ten temat mówiło wcześniej, tylko zawsze
pytam się dlaczego o edukacji dzieci zawsze ma decydować ekonomia? Tyle mówi się, że
małe szkoły są bardziej przyjazne i efekt nauczania jest o wiele lepszy, wiele
bezpieczniejszy. W krajach europejskich dochodzą do wniosku, że małe placówki są
większą szansą edukacyjną dla dzieci. A u nas się robi z tego duże szkoły. Oświata to jest
piękna instytucja. Dla mnie dziecko zawsze będzie najważniejsze. I teraz mówi się, że jest
to niedochodowe. Oczywiście dochód będzie dopiero gdy my to dziecko wykształcimy.
Przemyślcie jeszcze raz jak zagłosujecie, bo jest jeszcze szansa.
Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński - Wyjaśniłem sprawę z Panią dyrektor Pietryga.
Z racji tego, że dzisiaj ma u siebie wizytację i musi uczestniczyć w każdej lekcji, która jest
wizytowana w związku z tym nie mogła przybyć i osobiście tego przekazać. Potwierdzam
tylko informacje, które wcześniej podałem na komisji. Pani dyrektor podjęła takie decyzje,
ma na to stosowne dokumenty i nie potwierdza się tutaj Pana złożona informacja. Na
pewno poproszę Panią dyrektor, żeby osobiście przekazała Panu informację i pokazała
dokumenty na ten temat.
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Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nie ma chętnych. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 13
głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” podjęła Uchwałę Nr XX/169/12 w
sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady Pani Maria Strąk.
Obrady sesji opuścił radny Sławomir Marszelski. Obecnych 20 radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję nad projektem
uchwały. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XX/170/12 zmieniającą
uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a
także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 12a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 20122020.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady Pan Grzegorz Myk.
Obrady sesji opuścił radny Henryk Borowicz. Obecnych 19 radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję nad projektem
uchwały. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XX/171/12 zmieniającą
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uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Koronowo na lata 2012-2020
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Na salę obrad wrócili radni: P. Sławomir Marszelski i P. Henryk Borowicz.
Obecnych 21 radnych.
Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady Pani Maria Strąk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos?
Radny Pan Krzysztof Holka - Chciałbym się ustosunkować do tych 500 tysięcy, które mają
być przekazane na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Chciałbym zwrócić
uwagę, że jest to drugi już nowy samochód dla OSP Koronowo. Trochę zapominamy o
innych jednostkach. Nie ma na przykład w innych jednostkach pieniędzy na ubiory bojowe
a są pieniądze na mundury dla orkiestry dętej. Chciałbym zwrócić uwagę żebyśmy nie byli
postawieni przed faktem dokonanym, żebyśmy nie musieli dobudowywać garażu.
Chciałbym żeby przetarg był tak skonstruowany, aby ten samochód zmieścił się w
istniejącym garażu.
Radny Pan Sławomir Marszelski - Byłem na spotkaniu w Łąsku Małym trzech Rad
Sołeckich: Wilcza, Łąska Wielkiego i Łąska Małego z władzami m.in. z Panem burmistrzem.
Mam tutaj przed sobą artykuł w gazecie „Pomorskiej”. Jest informacja o chodniku i tak
sobie przypominam, tutaj jest, że gmina przekwalifikuje 5 tysięcy złotych przewidziane
jako wydatek inwestycyjny w budżecie na projekt chodnika w Wilczu na dotację dla
starostwa, które zobowiązało się to z pomocą społeczności miejscowej Wilcza wykonać.
Wśród zmian proponowanych w budżecie ja takiej zmiany nie widzę. Czy Pan burmistrz
mógłby się ustosunkować?
Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński - Jeżeli chodzi o pierwszą odpowiedź,
chciałbym prosić o wsparcie Pana prezesa zarządu miejsko-gminnego Pana Macieja
Makowskiego odnośnie mundurów, bo tutaj jest jak gdyby pewna rozbieżność i
zdecydowanie jest to nieprawda, ponieważ myśmy takich zakupów dokonali i to co jest
przekazane jednostkom na dzień dzisiejszy wystarcza i część zakupów czeka na realizację.
Natomiast co do samochodu to powiem tak. Są dwie jednostki w systemie KSRG w gminie:
Koronowo i Mąkowarsko. Centralnie położone jest Koronowo i to Koronowo zostało
zaopiniowane pozytywnie zarówno przez Komendanta Wojewódzkiego PSP jak również
Zarząd Wojewódzki OSP. W związku z tym Koronowo złożyło tutaj wniosek i tylko Kronowo
złożyło tutaj wniosek w związku z tym na ten wniosek jest ta reakcja. Co do drugiego
pytania odnośnie chodnika, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek padły jakieś
deklaracje, natomiast przypominam sobie, że była taka rozmowa. Pan Starosta
zaproponował pewne rozwiązanie i na temat tego rozwiązania przygotowujemy stosowne
porozumienie. Być może będzie taka forma, że na następnej sesji kwietniowej
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przygotujemy stosowne przesunięcia po to, że będzie można tę inwestycję zrealizować.
Natomiast na dzień dzisiejszy nie mam żadnej informacji ze strony Pana starosty na jakich
zasadach i w jaki sposób miałoby to zostać zrealizowane. Jak Pan wie, był Pan również na
tym spotkaniu, była tam rozmowa, że będzie to społecznie, ale spróbujemy to zrealizować
w ramach środków z dotacji, a Pan Starosta ze środków swoich na modernizację czy
remont, ale tak to będzie możliwe w przypadku gdy nie ma stosownego projektu.
Wcześniejsze ustalenia były takie, że my jako gmina przygotujemy środki, przygotujemy
projekt, projekt łącznie z tą częścią działki, którą mamy wykupioną przekażemy Starostwu
i starostwo będzie to realizowało i my zgodnie z tym postępujemy. Pojawił się nowy
pomysł Pana starosty i w związku z tym my będziemy prowadzili rozmowy, póki nie wiemy
w jaki sposób ma zostać to zrealizowane to też nie przedstawialiśmy tego Państwu bo
przecież to Wy będziecie decydować o tym czy te środki przekazać w formie dotacji, czy
nie. Myślę, że ta forma wystarczy. Chciałbym jeszcze by Pan Makowski wypowiedział się w
sprawie tych strojów dla orkiestry.
Prezes Zarządu MG OSP Koronowo Pan Maciej Makowski - Orkiestra nigdy nie była
strażacka, ona była przy Gminnym Ośrodku Kultury. W związku jeżeli istnieje możliwość
aby reprezentowała naszą gminę, później nasz powiat, a teraz województwo musi się
jakoś prezentować. Dlatego też w ubiegłym roku mundury faktycznie zostały im zakupione
i w związku z tym na nasze uroczystości będą mogli występować w umundurowaniu
strażackim. Jest to nie prawda, że druhowie nie mają do wyjazdów ubrań specjalnych.
Trzeba się spytać druha komendanta o wyposażenie tych druhów. Jednostki, które
najczęściej wyjeżdżają i to może Pana zdziwić, ale druhowie mają swoje własne. Czyli już
nie muszą wskakiwać i ubierać po kimś. W zasadzie jest to już ubiór osobisty, dla danego
strażaka przypisany. Jeżeli są takie jednostki, w których mundury wiszą i ten kto pierwszy
to się ubierze, to są to jednostki, które wyjeżdżają 5, 6 razy, 7 razy w roku. Tutaj nie ma
co inwestować w super elegancki, najnowocześniejszy sprzęt. Ale OSP Koronowo,
Mąkowarsko, Witoldowo, Wtelno, Gościeradz. To są jednostki, które po kilka set razy
wyjeżdżają i tutaj trzeba te pieniądze skumulować i te pieniądze przekazywać. W tej chwili
również są przygotowane projekty zakupów, szukamy najtańszą ofertę. Jednak nie
ukrywam. Sprzętu jest cały czas brak. Cały czas chciałoby się więcej. Ale od ubiegłego
roku wspólnie z Panem Burmistrzem przyjęliśmy zasadę nic na półki, nic na zasadzie żeby
coś leżało bo się nie przyda. To co jest konieczne, będzie kupowane. Chciałbym dodać, że
pod koniec ubiegłego roku się nagle okazało, że jest w Wilczu samochód, że jest w
Gościeradzu, Wierzchucinie. One nie są wykorzystywane do końca. Bardzo dużo pieniędzy
poszło na to, ażeby to usprawnić, żeby te samochody mogły wyjechać. Bo ja sobie tego
nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby do Wierzchucina musiało przyjechać Mąkowarsko czy
Koronowo. Jest tam jednostka i musi ona tam pierwsza wyjechać. Dlatego też jeżeli chodzi
o umundurowanie to odpuściliśmy umundurowanie druhów, strażaków to już nie jest
kupowane, chociaż żałuję, bo jest ich coraz mniej na uroczystościach państwowych jak i
kościelnych, ale z drugiej strony poszliśmy bardziej w sprzęt i te jednostki, które złożyły
takie zapotrzebowanie prawie w 80% zostaną wyposażone w tym roku.
Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński - Nie było kupowanych mundurów galowych,
natomiast wszystko to co się tyczy sprzętu, który miałby służyć dla ratowania mienia, dla
ratowania życia ludzkiego to były wykonywane zakupy, czyli mówimy tu o tych bojowych
ubraniach i sprzęcie. Kominiarki, hełmy, węże to co jest najbardziej pilne, najbardziej
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potrzebne to wszystko zostało zakupione i część teraz czeka, jak powiedział Pan Makowski,
na informację odnośnie wyceny. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że w żadnej
jednostce OSP nie brakuje podstawowego sprzętu, wręcz jesteśmy bardzo dobrze
wyposażeni, mówię o ośmiu jednostkach. Dwóch w systemie KSRG: Koronowo i
Mąkowarsko i jeżeli chodzi o jednostki: Gościeradz, Wtelno, Gogolinek, Wierzchucin, Wilcze
i Huta. Nie ma tam żadnych problemów sprzętowych. W ten sprzęt co kupiliśmy to mamy
bardzo dobrze wyposażone jednostki. Myślę, że to jest ważna kwestia aby mieszkańcy
mogli czuć się bezpiecznie.
Radna Pani Danuta Czarnota - Czym spowodowane są te przesunięcia w tym budżecie? Bo
jednak z jednych działów są zdjęte środki i przekazane są na inne działy i następne
pytanie, w budżecie na 2012 rok nie mieliśmy tak dużo zaplanowanych pieniędzy na rzecz
zagospodarowania przestrzennego, widzę, że tutaj jest 10 tysięcy zdjęte z tego działu i
przesunięte do zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnego szkół. Czy rzeczywiście
nie będziemy przygotowywać żadnych planów, że mamy aż tak dużo, że będziemy z tego
działu zdejmować te pieniądze.
Radny Pan Sławomir Marszelski - Pozwolę sobie wrócić do chodnika. Czy ja dobrze
rozumiem, Panie burmistrzu, jest szansa żeby taka zmiana budżetu, żeby przeznaczyć te
pieniądze gdzie w kwietniu się pojawi na sesji. Natomiast starostwo ma wyspecyfikować
szczegóły rozwiązania?
Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński - Chciałbym przedstawić informację, że
starostwo chce przejąć na siebie projekt realizowania. Z informacji, które mógłbym
przekazać to nasze dalsze działania z projektowaniem tego chodnika na razie
wstrzymaliśmy go, ponieważ też chcę wiedzieć dokładnie jaka będzie forma. Czy
rzeczywiście pozostajemy przy tych uzgodnieniach, że to my realizujemy projekt a
wykonawstwo będzie po stronie starostwa czy będzie inna forma, którą zaproponował Pan
starosta na spotkaniu trzech Rad Sołeckich w Łąsku.
Radny Pan Sławomir Marszelski - Rozmawiałem z Panem starostą ostatnio i to on czekał
na szczegóły z Koronowa. Tak to z rozmowy wynikało.
Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński - To od nas Pan starosta chce otrzymać
dotację. W związku z tym musi wystąpić z oficjalną propozycją na co to ma pójść. Zgodnie
z pewnymi zasadami.
Radny Pan Sławomir Marszelski - Ta zmiana w pomocy społecznej. Te 29 610,00 złotych,
zapewnieni rodzinie przeżywającej trudności wsparcie asystenta. Wydatki dotyczą
zatrudnienia i kosztów związanych z wyjazdem. Mam takie pytanie. Czy to jest konkretnie
zatrudnienie osób czy wypłacenie im jakiś dodatków już pracującym i jakie to koszty
dojazdu, czy to jakaś kilometrówka będzie potencjalnie czy większe koszty utrzymania
istniejącego pojazdu.
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Dariusz Karwat Informuję, że przesunięcia, które objęte są tutaj w projekcie uchwały dot. wewnętrznych
przesunięć planu budżetowego pomocy społecznej, zaznaczam, że nie jest to związane z

16

planem ośrodka pomocy społecznej, a zmiany te są podyktowane są koniecznością
realizacji ustawy, o której tutaj dzisiaj Państwu mówiłem, ustawy o wspieraniu rodziny
zastępczej. Dotyczy on m.in. zatrudnienia osoby w postaci asystenta rodziny a także
przydzielenia mu ryczałtu w postaci tzw. kilometrówki na dojazdy do tych osób, ponieważ
osoba ta, fachowiec wraz z asystentem rodziny, zatrudniona zostanie w ramach krajowego
systemu czasu pracy tzw. nienormowany czas pracy. Także niezbędne jest tutaj
wyposażenie pracownika w ryczałt do swojego prywatnego samochodu, którego będzie
używał do celów służbowych.
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk - Pytanie do Pana burmistrza. Chodzi o sesję budżetową
grudniową z 2011 r. kiedy uchwalaliśmy budżet na rok 2012. Wówczas miałem zamiar w
imieniu Klubu Radnych Platforma Obywatelska dokonać pewnych przesunięć w tymże
budżecie. Chodziło dokładnie, aby wygospodarować środki po pierwsze na dofinansowanie
remontu promu. Pamiętajmy, prom to jest produkt turystyczny. Tu w okolicach nie ma
takiego zjawiskowego produktu turystycznego. Ja mam pytanie, czy w końcu Pan te środki
znalazł i dlaczego gmina Lubiewo środki znalazła, powiat tucholski znalazł, powiat
bydgoski znalazł, a my co? My nie chcemy pomóc? Ja uważam, że tutaj musimy jak
najszybciej pomóc, bo przecież za chwilkę sezon rusza, a poza tym jest to atrakcja
turystyczna i służy mieszkańcom naszej gminy i okolicznym w przemieszczaniu się i przez
to skracaniu czasu podróży. I jeżeli ja wycofam, to Pan burmistrz zastanowi się i będzie
szukał ewentualnych środków i na pewno na najbliższych sesjach o tym powie. I wówczas
padł temat rewitalizacji, bo my tutaj słyszymy, że kupujecie wozy strażackie, no i bardzo
dobrze, bo za chwilę się okaże, że będziemy musieli ratować mienie budowlane, bo za
chwilę dojdzie do katastrof, bo coraz gorzej z tym podtapianiem piwnic, osłabianiu murów.
I tutaj musimy naprawdę z marszu ruszyć. Ja nie mówię finansowo w celu wykonawstwa,
ale chociaż dokumentacyjnie. Bo nie mam tutaj wiedzy Pana burmistrza, czy Pan burmistrz
coś w tym kierunku robił a przecież obiecał. No i na tej sesji żeśmy podnosili temat, że
Starostwo jest bardzo chętne współfinansować w utwardzeniu drogi pomiędzy DPS a ZOZ i
też Pan burmistrz mówił, że zbada, porozmawia i mam pytanie, czy były te rozmowy czy
ich nie było?
Skarbnik Gminy Tomasz Angielczyk - Jeżeli chodzi o przesunięcia z planu
zagospodarowania przestrzennego w ubiegłym roku wydatki w tym rozdziale kształtowały
się w przedziale 320 tysięcy złotych. W tej chwili po zmianie będzie prawie 370 tysięcy
złotych. Oczywiście jeśli pojawi się konieczność uzupełnienia tych środków to będziemy
szukać z innych działów. Na ten moment najbardziej korzystne wydawało nam się
przesunięcie aby zabezpieczyć remont przenosin miejsko-gminnego ośrodka edukacji.
Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński - Jeżeli chodzi o informacje, co do promu to tak
jak powiedziałem wcześniej na komisjach, padały pytania zarówno ze strony Pana radnego
Borowicza w tym temacie jak również Pana radnego Kołodziejczyka. Udzieliłem stosownej
odpowiedzi. Podtrzymuję to, co wcześniej powiedziałem, czyli jeżeli chodzi o prom mamy
zabezpieczenie w postaci środków finansowych na bieżące utrzymanie i jesteśmy gotowi
do podpisania stosownej umowy. Okazało się, że po przetargu przeprowadzonym przez
Starostwo Powiatowe tych pieniędzy przeznaczonych na utrzymanie jest mniej niż myśmy
zabezpieczyli, więc ta kwota pozostaje i może być spożytkowana na remont. Ja tylko
dopowiem, że jest to ciąg drogi powiatowej, więc za całość ruchu odpowiada tylko i
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wyłącznie powiat, natomiast my jako gminy staramy się dopomóc. Oczywiście nie
musielibyśmy tego dofinansowywać, ale my podjęliśmy takie działania kilka lat wcześniej,
że prowadzimy to wspólnie. Dwa Starostwa Powiatowe: w Bydgoszczy, które jest
właścicielem tej drogi oraz Starostwo Powiatowe w Tucholi oraz dwie gminy przyległe:
gmina Lubiewo i gmina Koronowo. W tym temacie odbędzie się spotkanie obydwóch
Państwa Starostów, jak również wójta gminy Lubiewo i z moją osobą za kilka dni 5
kwietnia, odbędzie się one w Koronowie i myślę, że szczegóły tam poznamy i wtedy
będziemy wiedzieli jaka część środków przez gminę Lubiewo została zatwierdzona w
budżecie, nie wszystkie jeszcze środki rozważamy tak samo jak w gminie Koronowo tak
samo w Lubiewie.
Jeżeli chodzi o rewitalizację to też odpowiadałem na to pytanie Panu radnemu wcześniej,
potwierdzam po raz kolejny, czekam na ustalenie spotkania z Panem Prezesem Elektrowni
Wodnej. Myślę, że termin najbliższy to będzie termin poświąteczny. I tak jak wtedy
odpowiadając Panu na komisji na ten temat. Potwierdzam, że jeżeli będzie taka możliwość
i nie będzie żadnych zgłaszanych zastrzeżeń w stronę gospodarza czyli Pana Herdera,
poproszę, żeby Pan również w tym uczestniczył, żeby Panu ten termin również pasował.
I trzecia sprawa dotyczyła utwardzeniu drogi między DPS a ZOZ. Do dnia dzisiejszego nie
mamy żadnych ustaleń i będziemy prowadzili rozmowy m.in. 5 kwietnia na spotkaniu, tak
się umówiliśmy z Panem Starostą, natomiast jeżeli chodzi o szczegóły finansowe nie są
nam znane ponieważ też nie wiemy w jakiej konwencji miało być to realizowane. Czy to
jest kwestia drogi, bo jeżeli droga a ta działka nie jest drogą w związku z tym mówimy o
utwardzeniu działki, więc trzeba spełnić pewne wymogi. W związku z tym jeżeli dojdziemy
do konsensusu w jaki sposób ma to być zrealizowane, na jakim odcinku, jakie to będą
koszty to wtedy ja mogę wystąpić do Państwa z propozycją przenosimy z tego paragrafu
czy z tego działu przenosimy środki na takie i takie zadanie. I wtedy ja rozumiem, że
państwo poprzecie to i będziemy mogli to wprowadzić i realizować. Na dzień dzisiejszy nie
ma zakończonych rozmów. W związku z tym nie możemy mówić oficjalnie, że coś
będziemy podpisywali. Bo na dzień dzisiejszy ten odcinek między DPS a ZOZ nie jest drogą
publiczną.
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk - Panie Burmistrzu nie wiem kto jest właścicielem tego
terenu gmina, czy powiat, czy po połowie?
Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński - Teren jest podzielony po połowie w części
własnością gminy i częścią własnością powiatu. Tak jak kiedyś proponowałem, że
będziemy prowadzili te rozmowy tak teraz mogę tylko powiedzieć, że ten pomysł, który
przedstawiliśmy starostwu został przyjęty przez Pana starostę. Natomiast też jest
rozstrzygany w jakiej formie, czyli nie mogę powiedzieć jak to będzie. Myśmy zgłosili chęć i
akces do tego, że chcemy to zrealizować. Trwa to troszeczkę czasu, ale jest to wyłożenie
pieniędzy i muszą się na to zgodzić radni powiatowi i tutaj ukłon w stronę radnych
powiatowych żeby takie środki również wydzielić w budżecie starostwa.
Przewodniczący Rady P. Włodzimierz Domek - Mamy końcówkę marca a rozmowy ze
Starostwem Powiatowym są prowadzone trochę długo. Ja bardzo bym prosił, aby do
kwietniowej sesji konkretne informacje się na ten temat pojawiły, ponieważ dużymi
krokami się zbliża sezon turystyczny i prom jest tutaj niezbędny a poza tym dwie pozostałe
sprawy też ciągną się dosyć długo. Czas, żeby Pan Burmistrz z Panem starostą usiedli i
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poważnie na ten temat porozmawiali.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nie ma chętnych. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XX/172/12 zmieniającą
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady Pan Grzegorz Myk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję nad projektem
uchwały. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XX/173/12 w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Ad. 15. Punkt zdjęty z porządku obrad.
Przewodniczący rady Włodzimierz Domek ogłosił 10 minut przerwy w obradach
sesji.
Po przerwie przewodniczący rady wznowił obrady sesji.
Ad. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia
nieruchomości na terenie Gminy Koronowo, w miejscowości Samociążek.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady Pani Maria Strąk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję nad projektem
uchwały. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XX/174/12 w sprawie
nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na terenie Gminy Koronowo, w
miejscowości Samociążek.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
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Ad. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy szosie” położonego
w Tryszczynie, gmina Koronowo.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wnoszę, aby przeczytać tylko przepisy
ogólne i przepisy końcowe projektu uchwały.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 21 głosami „za”.
Kierownik Wydziału Inwestycji, Planowani i Rozwoju Pani Maria Musiał wniosła
autopoprawkę do projektu uchwały, aby w § 9 poprawić numerację ustępów 2 i 3,
powinno być ustęp: 1 i 2.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady Pan Grzegorz Myk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję nad projektem
uchwały. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XX/175/12 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
„Przy szosie” położonego w Tryszczynie, gmina Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Ad. 18. Punkt zdjęty porządkiem obrad.
Ad. 19. Składanie interpelacji.
Nie złożono interpelacji.
Ad. 20. Zapytania, wnioski i informacje
Radny Pan Roman Gut
Wniosek
Zwracam się z prośbą o odnowienie – odmalowanie przystanku komunikacji publicznej w
Pieczyskach. Nadmieniam, że zbliżający się sezon turystyczny wymaga zmiany wizerunku
tego pomieszczenia dla pasażerów.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – O zabranie głosu poprosiła Pani Regina
Ostrowska.
Radni w głosowaniu poprzez podniesienie ręki jednogłośnie 21 głosami „za” wyrazili zgodę
na zabranie głosu przez Panią Reginę Ostrowską.
Pani Regina Ostrowska:
Są naprawdę ważne sprawy warto byłoby choć pięć minut bo ja to w punktach
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przygotowałam. Wiem, że za chwilę będziecie przyjmowali również apel odnośnie trudnych
sytuacji ze względu klęski żywiołowej na terenie gminy Koronowo. Ja w tym momencie już
podziękuję z góry w imieniu rolników, bo przecież w wielu polskich domach odbywa się
tragizm, nikt nie ma pojęcia co się dzieje. Tu z tej sali nawet z samochodu nie widać,
trzeba iść na pole. Dlatego od dwóch tygodni komitet protestacyjny okupuje Urząd
Wojewódzki, ale my jako Izba Rolnicza wspierając postulaty zgłaszane również swoimi
ścieżkami, żeśmy te informacje, które za chwilę przekażę, wystosowali do Ministra
Rolnictwa i Ministra Finansów, bo wiele z tych postulatów będzie dotyczyło również gminy,
bo za chwilę wy staniecie przed problemami jaka niesie cena żyta do jako podstawę
naliczenia podatku rolnego. 26 marca odbyło się wolne posiedzenie Izb Rolniczych gdzie
wystąpiliśmy również o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej głównie skierowanej do Ministra
Rolnictwa jak również na wstępne wnioski które skierowaliśmy do Ministra Rolnictwa o
pozostawienie środków finansowych zdjętych z dopłat w wyniku modulacji w rolnictwie.
Wszyscy wiecie, że w wyniku modulacji z polskich wsi zostanie zdjęte w tym roku 101
milionów tj. dla rolników którzy mają powyżej 5 tysięcy € dopłat i to nie jest wszystko. W
tym roku jeszcze jesteśmy w stanie to strawić, ale w przyszłym roku 207 milionów czyli
praktycznie całe dopłaty krajowe idą precz. Pytanie skąd rolnicy będą mieli pieniądze żeby
zapłacić podatek. Również w związku z tą tragedią może późno ale o tym powinni myśleć
rządzący, ale następny wniosek do Ministra Rolnictwa o utworzenie zachowania rezerwy
nasiennej. Przecież my nie mamy czym siać. Już nie mówię, że nie mamy za co , ale nie
mamy czym siać. Żeby było śmieszniej nasz materiał siewny już w styczniu pojechał do
Niemiec. Oni byli mądrzy. A w tej chwili my sprowadzamy z Niemiec, z Czech, skąd się da,
ale też go nie ma. Złożyliśmy wniosek do Ministra Finansów. I tu ponieważ wielu rolników,
i za chwilę z tym pan burmistrz będzie musiał się zmierzyć, wielu rolników przyjdzie prosić
o umorzenie podatków, bo naprawdę nie będzie miało za co. Dlatego wyprzedzając jakby
już te działania, nasz wniosek do Ministra Finansów o nowelizacji ustawy o finansowaniu
gmin i nie karanie gminy z obcięciem subwencji z tytułu umorzenia w podatku rolnym.
Myślę, że to jest ważna informacja dla was. Również złożyliśmy wniosek do Ministra
Ochrony Środowiska. W wielu gminach naszego województwa tworzy się orseny, jeżeli
ktoś wie to są obszary szczególnie narażone. Podstawą tworzenia tych orsenów są
zanieczyszczenia wód z zawyżonymi wartościami azotanów. Nie zawsze rolnictwo jest
przyczyną zawyżenia wód. I stąd był nasz wniosek, aby powtórnie badać wody bo czasami
okazuje się, że pierwotne badanie wody było jakby zafałszowane. Również wystąpiliśmy do
Ministra Rolnictwa o zmianie rozporządzenia w sprawie rolnictwa zrównoważonego. Wielu
naszych rolników, którzy weszli w pakiet rolno-środowiskowy, pakiet jeden-jeden,
zrównoważony, nie będzie w stanie w tym roku spełnić warunków z bardzo prostej
przyczyny. W przeciągu 5 lat musi być następstwo z trzech grup. I przez brak materiału
siewnego ci rolnicy nie będą mogli tego zboża zasiać, tak jak nakazuje umowa rolnośrodowiskowa, która pokazuje wcześniej podpisany plan nawozowy, ale to nie tylko
dotyczy rolników, którzy weszli w plany nawozowe, tereny środowiskowe. To dotyczy
również naszej grupy producenckiej. Ona również nie będzie w stanie spełnić norm
produktu z bardzo prostej przyczyny, pszenica ozima daje 7-8 ton. Jeżeli to było podstawą
do wysokości produkcji a teraz przesiewy i to jarą pszenicą i to w porywach 5 ton czyli
połowę, więc grupa producencka się nie wywiąże i nie dostanie dopłat. Znowu staną grupy
producenckie przed widmem bankructwa, bo nie będzie dopłat. Podjęliśmy również
postępowanie wystosowaliśmy do Ministra Rolnictwa jako środowisko negujące pakiet do
wspólnej polityki rolnej, na pewno wielu z was już o tym słyszało. Wspólna polityka rolna
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na rok 2014-2020celem jej było wyrównanie szans i konkurencyjności. Nie zgadzamy się z
tym 7% zazielenieniem i związania z tym ucięciem 30% dopłat. Różnicowaniem dopłat i
zwiększoną biurokracją. Wystąpiliśmy do Ministra Rolnictwa o nowelizację ustawy o
ubezpieczeniach płodów rolnych i ubezpieczeniu zwierząt gospodarskich. I nasz wniosek
jest aby z tej nowelizacji zapis wyłączyć, że do utraconego dochodu nie można również
wliczać produkcji zwierzęcej. Również wystąpiliśmy o naliczanie podatku rolnego z
ostatnich 3 lat. Myślę, że to byłby ukłon w stronę gmin, które mają z tym problem,
ponieważ cena żyta w ostatnim czasie bardzo wzrosła. Proszę tę informację przekazać
rolnikom. Wystąpiliśmy do Ministra Rolnictwa, ponieważ rolnik musiał zgłaszać urodzenie
cieląt w ciągu 7 dni. Chcemy żeby to było 14 dni. Przecież są sytuacje losowe i wówczas
rolnik nie może zgłosić. Również wystąpiliśmy o zwiększenie limitu paliwa jak i zwrotu
pełnej akcyzy. Przecież te powtórne przesiewanie to są kolejne litry paliwa rolniczego,
które idzie na pole, a wiadomo jaka jest cena, około 6 złotych. Wystąpiliśmy do Ministra
Rolnictwa i Ministra Transportu i Budownictwa aby przetargi budowlane już na etapie
projektowym zawierały wykonanie melioracji już przed i po zakończeniu robót.
Zaskarżyliśmy składkę ubezpieczeń zdrowotnych rolników do Trybunału Konstytucyjnego,
ponieważ ekspresowy tryb spowodował, że rolnicy zostali podzieleni na tych poniżej 6 ha i
powyżej 6 ha.
Każdy rolnik, który przesiewa pola kwalifikowanym materiałem siewnym ma prawo w
ramach de minimus zwracać się o zwrot podatku, o zwrot kosztów poniesionych w
materiale, czyli o dopłatę. W przypadku wymrożenia do tej samej działki można ubiegać
się o zwrot, o dotację do materiału dwukrotnie. Niektórzy będą siali swoim materiałem bo
po prostu go nie ma, więc aby zachować prawo do tej dopłaty również muszą zgłosić do
Agencji Rynku Rolnego wniosek o dopłatę do materiału siewnego. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2012 nie będzie wydawała pisemnych decyzji o
wielkościach dopłat bezpośrednich. Od roku 2014 czeka nas rolników produkcja
integrowana. Wiele instytucji, ośrodki doradztwa rolniczego jak i Izba Rolnicza
przygotowuje się do szkoleń. Dlatego jak takie szkolenia będą to namawiajcie rolników,
aby brali w nich udział.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Radni zdają sobie sprawę z katastrofalnej
sytuacji w rolnictwie. Nie dalej jak przedwczoraj objechaliśmy troszeczkę gminę i widzimy
co się dzieje, ale wrócimy do tego w punkcie apelu.
Radny Pan Sławomir Marszelski
Zapytania
W związku z wyrokiem uniewinniającym Panią Arletę Mateję w postępowaniu karnym
zapytuję
1. Czy zostanie podjęte postępowanie dot. przywrócenia zainteresowanej do pracy w
MGOK.
2. Czy w związku z pozostawaniem bez pracy przez Panią Mateję przez okres lat 5
(około) przysługuje jej roszczenie o odszkodowanie, wobec kogo, z jakich pieniędzy
zostanie ono wypłacone (w razie uznania roszczenia oczywiście). Jaka może być
wysokość odszkodowania?
3. W związku z informacją na temat pozyskania w ramach darowizny pojazdu
osobowego marki Skoda proszę o szczegółowe koszty eksploatacji tego samochodu
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w skali rocznej i kto te koszty będzie ponosił? Wyjaśnienie, czy ten pojazd będzie
eksploatowany w ramach celów bojowych i w jaki sposób?
Radny Pan Krzysztof Holka
Wniosek
Wnoszę o wymianę wybitej szyby wiaty przystankowej we Wtelnie. Proszę także o
wyrównanie powierzchni przed wiatą i utwardzenie jej.
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk
Zapytania:
1. Ile środków finansowych gmina przeznacza na dofinansowanie bezpłatnych porad
prawnych udzielanych mieszkańców gminy przez pana Klimkiewicza, czy jest
sformalizowane i co jest poradą bezpłatną
2. Czy burmistrz rozważa możliwość uczestniczenia radnych w charakterze
obserwatorów przetargach gminnych „dużych”
3. Dlaczego lista osób fizycznych, prawnych jest często powtarzana przy umorzeniu
podatków lokalnych (BIP Koronowo)
4. Inwestycja we Wtelnie – adaptacja szkoły na mieszkania komunalne – co dalej w tej
sprawie tj. rozliczenie z wykonawcą.
Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński – Padło w czasie sesji pytanie ze strony Pana
radnego Kołodziejczyka, poprosiłem, aby bezpośrednio zainteresowana osoba, do której to
pytanie powinno być kierowane mogła pojawić się i udzielić odpowiedzi. Chciałbym, żeby
Pan radny powtórzył pytanie, które złożył wcześniej i żeby Pani Dyrektor Pietryga mogła
się do tego ustosunkować.
Pan Radny Andrzej Kołodziejczyk - Na pewno nie powtórzę w stu procentach, ale
natomiast chodzi tutaj o intencje meritum. Takie pytanie, dlaczego w gimnazjum nr 1 z
dniem 1 września 2011 roku zatrudniono Panią dyrektor niepublicznego przedszkola w
charakterze nauczycielki języka angielskiego? Jak było wiadomo, że ten etat inny
pracownik, czy inny nauczyciel wykonuje. Co się okazało, że ten nauczyciel odszedł lub
został zwolniony i w to miejsce zatrudniono Panią dyrektor. Ja wszystko rozumiem, ale
Pani dyrektor jest na pewno osobą majętną, ma niepubliczną placówkę i jest to Pani
biznesmen i dlaczego zabiera nam stanowisko pracy, bo jak wiadomo bezrobocie jest
duże. Pan burmistrz zawsze mówił, że będzie robił wszystko, aby zatrudniać lokalnych
nauczycieli, nauczycieli likwidowanych szkół. I ja mam tutaj obawy, czy tak będzie. Jeżeli
już taki przykład mieliśmy i tyle w tej sprawie.
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Koronowie P. Mirosława Pietryga - W gimnazjum nr 1 na czas
nieokreślony jest trzech anglistów. W ubiegłym roku szkolnym tak się dla tych Pań
zdarzyło, że dwie anglistki na stałe zatrudnione zaszły w ciążę i poszły na zwolnienia
lekarskie. Czego konsekwencją dalszą był urlop macierzyński, potem urlop wychowawczy.
Kiedy jedna z tych Pań poszła na zwolnienie lekarskie każdy dyrektor stoi w tej sytuacji
przed faktem dokonanym, ponieważ musi zapewnić ciągłość pracy szkoły i poziom
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nauczania. W związku z tym jak każdy dyrektor po prostu przeszukałam oferty, które
przychodzą do szkoły, popytałam w biurze pracy i zorientowałam się jak wygląda sytuacja
jeżeli chodzi o tę kwestię na rynku pracy w Koronowie. Bo takich nauczycieli nie ma. Są
nauczyciele, którzy mają etaty w innych szkołach. Są związani z planem lekcyjnym w
związku z tym sytuacja stała się jasna, kiedy jedną z ofert po prostu rozpatrzyłam
pozytywnie i tą Panią zatrudniłam od 8 listopada. Druga Pani również była na zwolnieniu
lekarskim i za nią następną osobę zatrudniłam też na czas określony za tą drugą anglistkę.
Obie Panie miały w umowie pracy zapisaną informację za czas nieświadczenia pracy przez
daną nauczycielkę. Przepisy prawa oświatowego mówią wyraźnie, że jeśli następuje
zatrudnianie w ciągu roku szkolnym nauczyciela ono powinno zakończyć się z końcem
zajęć lekcyjnych, czyli z datą 22 czerwca minionego roku, bo tak to się odbyło. Obie Panie
nie nabyły praw do urlopów wypoczynkowych czyli
za lipiec, sierpień otrzymały
ekwiwalent pieniężny. Dostały świadectwa pracy, w których wyraźnie została określona
informacja, iż jeżeli pracownik nie zgadza się z tą kwestią w ciągu 7 dni może odwołać się
do Sądu Pracy i kwestię dalej rozstrzygać. Takiej sytuacji nie było więc jestem w ogóle
zdziwiona pytaniem. Rozpoczął się kolejny rok szkolny, obie Panie przedstawiły dalej
informację, że nie będą dalej podejmowały pracy w najbliższym czasie. Miesiąc wrzesień,
jest miesiącem organizacyjnym pracy na rok szkolny w związku z tym szukałam znowu
kolejnych ofert na zastępstwo i wybieram te oferty, które spełniają moje oczekiwania. Czyli
patrzę na kwalifikacje danego nauczyciela, na doświadczenie zawodowe i na te wszystkie
kwestie, które pozwolą mi na podniesienie poziomu pracy szkoły. Bo za to jesteśmy
rozliczani i oceniani jako dyrektorzy. W związku z tym były kolejne oferty pracy. I ja nie
patrzyłam na to, czy to dyrektor przedszkola, czy to jest dyrektor jakiejś innej firmy, która
ma kwalifikacje językowe do nauczania w szkole. Po prostu zatrudniłam te osoby. Ja nie
byłam związana z żadną z tych Pań, które poprzednio były zatrudnione żadnymi tutaj
relacjami, że ja muszę. Ja mam też swoje obserwacje bo uczestniczę w obserwacjach
lekcji, ja mam oceny tych Pań poprzednio zatrudnionych więc to jest też ułatwienie dla
dyrektora, że może sobie wybrać kadrę i w związku z tym podjęłam decyzję, że z dniem 1
września będą kolejne Panie zatrudnione. A tak jest, że nauczyciele pracują w różnych
placówkach. Jeden jest dyrektorem, inny pracuje w zakładzie karnym na etacie. Ktoś tam
na jakiś czas etatu. To jest normalność. Ja nie patrzę na status finansowy, ja patrzę na
fachowca. I tym się kierowałam podejmując decyzję, co do zatrudniania nauczycieli. I tyle
z mojej strony. Jeśli jakieś sytuacje są dalej nie jasne to myślę, że mogę dalej wyjaśniać,
ale tym się kierowałam.
Radny Pan Radny Borowicz - A jak to było w tym Witoldowie? Można by to jakoś
przybliżyć?
Radny P. Andrzej Kołodziejczyk - Jeżeli byłaby taka możliwość przejrzenia tych
dokumentów ja wtedy Państwu powiem o co tutaj dokładnie chodzi, ponieważ kodeks
pracy daje możliwość umowy tzw. na czas zastępstwa. Natomiast one de facto jeżeli nie
jest określona data do kiedy, czyli tak naprawdę staje się ona taką swoistą umową na czas
nieokreślony, czyli dopóki kiedy pracownik poszedł na urlop wychowawczy czy zdrowotny
nie wraca to cały czas ten pracownik jest związany z tą umową na czas zastępstwa,
natomiast tu było takie miejsce, że była umowa, a później z tej umowy zrezygnowano.
Ona miała charakter umowy na czas nieokreślony i my tutaj wchodzimy w sytuację taką
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bardziej prawną, ale to jest temat w węższym gronie na komisji oświaty i ja powiem
Państwu dokładnie tu o tę sprawę prawną. Panie Dyrektorze (do Pana Karwata), ja nie
mam nic przeciwko temu, że Pani Dyrektor zatrudniła tę, czy tę osobę. Natomiast tutaj
chodzi o pewien niuans, który ma jakby szersze znacznie. Ale o tym chciałbym już na
komisji oświaty porozmawiać.
Dyrektor P. Mirosława Pietryga - Chciałabym tutaj nadmienić jedną rzecz, że kodeks pracy,
Panie Radny, to jest jedna kwestia, ale jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli to karta
nauczyciela niestety tutaj wnosi inne uściślenia i tym my kierujemy się jako dyrektorzy,
więc tutaj to jest zasadne. Rozpatrywaliśmy kwestie zapisu umowy o pracę na czas
zastępstwa ale, Panie Radny, jeżeli Pan przyszedł z komisją rewizyjną do mnie do szkoły i
sprawdził wypłacanie za wakacje, Pan by podważył tę kwestię, ponieważ ta Pani nie
nabyła praw na wakacje, pracując w tym czasie. I po prostu musiałam jej wypłacić
ekwiwalent. Ale gdybym jej przedłużyła umowę do 31 sierpnia i zapłaciła za wakacje,
Państwo byście podważyli kwestię związaną z nieprawidłowym wypłaceniem tych kwestii
finansowych za wakacje. To jest jedna rzecz. I tutaj też podobna padła informacja czego
ja nie byłam świadkiem, ale ze słyszenia wiem, że miałam zatrudnić tę osobę, że to była
kwestia jakby narzucona, że mam tę a nie inną osobę zatrudnić. Szanowni Państwo
uwierzcie mi w jedną rzecz, że niestety dyrektor ma szerokie kompetencje i ja z tych
szerokich kompetencji jeżeli to jest możliwe korzystam. I nie ma żadnych nacisków,
decyduję ja o tym kogo zatrudniam, ja patrzę tutaj na fachowość tutaj i na specjalistów.
Także w przypadku mojej szkoły, mogę o sobie powiedzieć, taka kwestia nie miała
miejsca.
Ad. 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi P. Zbigniewa Gibaszka
na działania Burmistrza Koronowa.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Proponuję termin 25 kwietnia 2012 r.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady Pan Grzegorz Myk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos?
Radny Pan Krzysztof Holka – Nie wiem czy ten termin uda się zachować ze względu na
oświadczenie Pana Andrzeja Kołodziejczyka.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Przy następnej uchwale też będziemy
dyskutować nad tą kwestią, wróćmy do podejmowanej uchwały.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję nad projektem
uchwały. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19
głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” podjęła Uchwałę Nr XX/176/12 w
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sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania
zasadności skargi P. Zbigniewa Gibaszka na działania Burmistrza Koronowa.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Ad. 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Koronowie przeprowadzenie kontroli zamówień publicznych
na dostawę energii cieplnej z biomasy do instalacji grzewczej wybudowanej z
własnych środków w Szkole Podstawowej w Buszkowie i Witoldowie oraz
Zespole Szkół w Mąkowarsku.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wstępnie zgłoszony termin to 30 kwietnia
2012. Pytanie do Przewodniczącego klubu, czy podtrzymuje ten termin?
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk – Uchwała ta miała zostać podjęta na poprzedniej sesji,
więc w związku z tym proponowałbym wydłużyć ten termin do 30 czerwca 2012 r.
Korzystając z tego, że jestem przy głosie oficjalnie Pana informuję, że z dniem dzisiejszym
rezygnuję z pracy w Komisji Rewizyjnej. Jutro oficjalnie złożę na tę okoliczność wniosek.
Proszę w związku z tym podjąć procedurę do wyłonienia piątej osoby.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Przyjmuję to oświadczenie.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek wznowił obrady sesji.
Obrady sesji opuścili radni: Tomasz Poraziński i Olech Raddatz. Obecnych 19
radnych.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady Pani Maria Strąk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos?
Radny Pan Marian Wardyn – Mam zastrzeżenie do zapisu § 1 w brzmieniu ”wybudowano z
własnych środków w Szkole Podstawowej w Buszkowie, Witoldowie oraz Zespole Szkół w
Mąkowarsku”. To brzmi tak jakbyśmy wybudowali za własne pieniądze te urządzenia, a z
tego co wiem to wstawiała urządzenia grzewcze firma. To mi tutaj nie pasuje.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Jeżeli to odczytamy „na dostawę energii
cieplnej z biomasy do instalacji grzewczej wybudowanej z własnych środków i gdyby tu był
przecinek w Szkole Podstawowej w Buszkowie, Witoldowie i Zespole Szkół w Mąkowarsku.
Oczywiście chodzi o własne środki tej firmy, która to wybudowała, czy ja dobrze odczytuję
intencje?
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk – Nie ukrywam, zacytowałem praktycznie tytuł
zamówienia publicznego na bazie, której gmina robiła te przetargi. To jest „żywcem”
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ściągnięte z zamówienia publicznego. Zacytowałem konkretnie zapis zamówienia
publicznego, które gmina przygotowała.
Radny Pan Roman Gut – Ja bym to zredagował troszeczkę inaczej - „wykonanego
centralnego ogrzewania” nie wybudowanego, bo budynek budujemy, natomiast
wykonujemy centralne ogrzewanie. To nie ma żadnego znaczenia, tylko terminologia jest
troszeczkę inna. Chodzi o wykonanie centralnego ogrzewania.
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk – Jestem tutaj otwarty. Zacytowałem treść tytułu
zamówienia publicznego. Liczy się meritum.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Mamy wniosek radnego Pana Romana Guta,
aby § 1 miał brzmienie: „na dostawę energii cieplnej z biomasy do instalacji grzewczej
wykonanej z własnych środków, w Szkole Podstawowej w Buszkowie, Witoldowie i Zespole
Szkół w Mąkowarsku.”
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu przez podniesienie ręki 2 głosami
„za”, przy 15 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” nie
opowiedziała się za przedstawionym wnioskiem.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 11
głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 7 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XX/177/12 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Koronowie przeprowadzenie kontroli zamówień publicznych na dostawę
energii cieplnej z biomasy do instalacji grzewczej wybudowanej z własnych
środków w Szkole Podstawowej w Buszkowie i Witoldowie oraz Zespole Szkół
w Mąkowarsku.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Finansów,
Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie
zbadania zasadności skargi P. Marianny Frątczak na działania Burmistrza
Koronowa.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Proponuję wpisać termin 25 kwietnia 2012 r.
Radny Pan Tomasz Gordon – Nie ma mowy, żebyśmy zdążyli. Proponuję termin do 15 maja
2012 r.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Termin ustalamy na 15 maja 2012 r.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady Pan Grzegorz Myk.
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Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos?
Radny Pan Tomasz Gordon – Mam taką uwagę. Dość długo jestem w radzie i po raz
pierwszy spotyka mnie taki zaszczyt, że będę spełniał funkcje kontrolne. Nie wiem skąd
taki pomysł się zrodził? Jest to Komisja Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego, ale kontrola i rozpatrywanie skarg to zupełnie do innych komisji należy.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Mamy dosyć dużo różnego rodzaju skarg,
powołując się na § 70 statutu „Przedmiot działania oraz skład osobowy poszczególnych
komisji stałych określa rada w odrębnych uchwałach”. Powołując się na to Komisja
Rewizyjna ma do tego bardzo dużo. Też chciałbym przywołać § 107 statutu, który mówi,
że „Komisja Rewizyjna na zlecenie rady lub po powzięciu stosownych wniosków i opinii
przez wszystkie zainteresowane komisje, będzie współdziałać w wykonywaniu funkcji
kontrolnej z innymi komisjami, w zakresie ich właściwości rzeczowej. Współdziałanie może
polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących
działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli. przewodniczący
komisji rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji o oddelegowanie
w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej
kontrolą. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez
komisję rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału. Przewodniczący
rady zapewnia koordynację poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania,
zapewnienia skuteczności działania oraz uniknięcia zbędnych kontroli”. Zdaję sobie sprawę,
że są to sytuacje precedensowe, ale z drugiej strony wielość tych zagadnień jest taka, że
Komisja Rewizyjna jest komisją ogłoszoną w sposób największy. Będę i tak prosił Państwa
radnych w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i w porozumieniu z
poszczególnymi Przewodniczącymi o to, żeby tam gdzie jest wiedza fachowa innych
radnych uczestniczyć w tych spotkaniach komisji. Nie może być tak, że tylko i wyłącznie
Komisja Rewizyjna w całości będzie tę sprawę rozstrzygała. Z uwagi na fakt, iż jest to
sprawa dotycząca podatków, sprawa w zakresie funkcjonowania Komisji Finansów dlatego
w tym kierunku idziemy. Proszę o wyrozumiałość w tym momencie. Rozłóżmy te działania
w miarę równomiernie, chociaż przyznaję, że Komisja Rewizyjna jest obecnie najbardziej
obłożona.
Radny Pan Tomasz Gordon – Jeżeli jest taka wola Rady to oczywiście Komisja Finansów nie
będzie się uchylać od takiej pracy. Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę, żeby potem
jeżeli będzie jakieś rozstrzygnięcie nie było odwołania, że to nie ta komisja rozpatrywała i
to jest nieważne. O to mi tylko chodzi, ale jeżeli Rada tak uważa to podejmujemy taki trud.
Radny Pan Sławomir Marszelski – Popieram stanowisko Przewodniczącego Rady. Po raz
pierwszy się tak zdarza, że jest istny zalew skarg na Pana burmistrza i moim zdaniem
Komisja Rewizyjna przy najlepszych chęciach nie da rady. Alternatywą jest albo kierować
do innych komisji i Pan Przewodniczący uzasadnienie prawne właściwe przedstawił, albo
powołać specjalną komisję tylko do badania skarg na Pana burmistrza.
Radny Pan Andrzej Kołodziejczyk – Mecenas Marszelski wyjął mi z ust to, co chciałem
powiedzieć. Może porozmawiamy z Panem burmistrzem co się dzieje, że tyle skarg wpływa
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i może będzie tych skarg mniej. Faktycznie jest zalew skarg. Chyba coś tutaj nie gra. W
związku z tym, może poważna rozmowa z Panem Burmistrzem o co chodzi i może wtedy
tych skarg będzie mniej.
Radny Pan Grzegorz Myk – Naprawdę nie wiem, co my mamy kontrolować. Załącznik od P.
Frątczak jest taki, że pisze zażalenie napisane do wojewody a w treści „w załączeniu
przesyłam pliki dowodów z prośbą o pomoc w przedmiotowej sprawie i rozpatrzenie
zgodnie z właściwością”. I są załączniki, ale czego sprawa dotyczy, co my mamy sprawdzać
nic nie ma w treści tego pisma.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Zostało to zakwalifikowane przez wojewodę
jako skarga, taki jest projekt uchwały. Komisja Finansów przyjęła termin do 15 maja.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Obrady sesji opuścił radny Henryk Borowicz. Obecnych 18 radnych
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 13
głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XX/178/12 w sprawie zlecenia Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności
skargi P. Marianny Frątczak na działania Burmistrza Koronowa.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Obrady sesji opuścił radny P. Roman Gut. Na obrady sesji wrócił radny P.
Henryk Borowicz. Obecnych 18 radnych.
Ad. 23a. Rozpatrzenie opinii w sprawie rozpatrzenia skargi
________________ na działalność Rady Miejskiej w Koronowie.

Pana

Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Proszę za podstawą prawną skreślić
„uchwala się” a wpisać „opiniuje się”.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady Pani Maria Strąk.
Radca prawny P. Rafał Bułka – Myśleliśmy nad kilkoma wariantami rozwiązania tego, więc
jeżeli już stanęło na opinii to w podstawie prawnej powinien być art. 25, ust. 2, pkt 5
Statutu Gminy, bo pkt 3 dotyczy oświadczenia.
Moim zdaniem powinno to być stanowisko, a nie opinia. Jeżeli po odczytaniu Państwo
przyjmują, że jest to opinia, wtedy tam powinien być art. 25, ust, 2 pkt 5. Natomiast jeżeli
zamienimy opinię na stanowisko to pozostaje ta podstawa prawna.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Myślę, że jest to opinia Rady Miejskiej, w
związku z tym w tej podstawie prawnej zmieniamy na art. 25, ust. 2, pkt 5. W związku z
tym otwieram dyskusję nad projektem. Kto z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos?
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Radny P. Sławomir Marszelski – Ja osobiście uważam, że gdybyśmy napisali w
rozstrzygnięciu skargi Pana ______________, które to rozstrzygnięcie miało już miejsce w
sposób wyczerpujący podstawy prawne, to może on dalej już by się nie odwoływał.
Według mnie nie podajemy podstaw prawnych tego negatywnego rozstrzygnięcia. Ja będę
głosował przeciw tej uchwale.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – To będzie opinia, a nie uchwała Panie
radny.
O głos poprosił Pan dyrektor Karwat. Kto jest za udzieleniem głosu Panu Karwatowi?
„Za” głosowali wszyscy radni obecni na sali.
Dyrektor MGOPS w Koronowie P. Dariusz Karwat – Proszę o umożliwienie mi zapoznania
się z treścią tej skargi, która wpłynęła na poprzednia decyzję rady Miejskiej. Jestem
pewien, że treść tej skargi dotyczy bezpośrednio mnie, nie Pana burmistrza, więc
chciałbym zapoznać się z zarzutami jakie Pan ____________ ma wobec mojej osoby.
Radny P. Andrzej Kołodziejczyk - Do końca nie rozumiem tej opinii, tu jest coś nie tak. De
facto to wszystko za daleko poszło, bo rzeczywiście jest to sprawa pomiędzy Panem
Karwatem a Panem _____________, my się w to włączamy, Pan burmistrz, rada i my teraz
opiniujemy. Panie mecenasie ten dokument do końca coś mi nie pasuje, to uzasadnienie w
tym dokumencie. Nie wiem? Nie miałem czasu się zapoznać, ale zapoznam się i na pewno
nie omieszkam dać swoją opinię do tej opinii.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwrócił się
pismem z dnia 24 lutego 2012 r.
Przewodniczący rady odczytał treść pisma wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr
WNK.V.1411.11.2012. skierowanego do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Prawa jest taka, że konflikt ten narasta
coraz bardziej. To jest konflikt na linii dwóch obywateli. Zostaliśmy w to uwikłani i dlatego
taka formuła przyjęta w formie opinii naszej, taka racjonalna.
Radca prawny P. Rafał Bułka – Zgadzam się z Panem radnym Marszelskim, bo ta nasza
opinia czy stanowisko jest pisana nieco na kolanie i jedyne, co nas trochę usprawiedliwia i
Państwa również, to jest, że wojewoda narzucił termin do zajęcia stanowiska. Jakieś
stanowisko w tej sprawie Państwo będziecie musieli zająć. Moja propozycja była taka, ja
się raczej z niej nie wycofuję, bo ktoś musi stanowisko w tej sprawie sformułować,
rzetelne i pełne. To, czy tam będą jakieś w sprawie Pana Karwata i Pana ______ rozmowy,
naprawdę w tej chwili nie ma znaczenia. Formalnie toczy się postępowanie przed
wojewodą ze skargi na radę i jedyne, co rada ma zrobić musi zająć stanowisko. Niestety
nie opiniowałem tego uzasadnienia. Uzasadnienie jest lakoniczne, nie jest dziwne, ale
lakoniczne i może też wojewoda nie za bardzo zrozumieć. Zlecenie Komisji Przestrzegania
Prawa, żeby sformułowała wyczerpujące uzasadnienie do tej opinii, myślę, że byłoby
zasadne. Powstaje techniczny problem kto usiądzie ze strony rady i zaproponuje treść,
która będzie zawierała wyjaśnienie i pełne ustosunkowanie się do skargi Pana
__________.
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Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek –
Technicznie mamy dwa warianty.
Weźmiemy to i zatwierdzimy, przegłosujemy i prześlemy w tej formie do wojewody.
Wojewoda może to zaakceptować i uznać to za wyczerpujące. Może też nam to cofnąć jeśli
będzie nieusatysfakcjonowany. Ale myślę, że do zaakceptowania jest, abyśmy
przegłosowali to, pójdzie to jako nasza opinia do wojewody i niech to rozstrzyga.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu przez podniesienie ręki 16 głosami
„za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” wyraziła opinię w sprawie
rozpatrzenia skargi Pana ______________ na działalność Rady Miejskiej w
Koronowie.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Ad. 23b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji
Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej
w Koronowie zbadania zasadności skargi Rady Sołeckiej Łąska Małego na
działania Burmistrza Koronowa.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy termin do 15 maja 2012 roku jest do
zaakceptowania Panie przewodniczący?
Przewodniczący Komisji Przestrzegania, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Stanisław Sikorski – Tak.

P.

Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek odczytał skargę Rady Sołeckiej Łąska Małego
na działania Burmistrza Koronowa.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady Pan Grzegorz Myk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos?
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Ja myślę proszę Państwa, że zrobię wyjątek i
sam zacznę tę dyskusję. Tak naprawdę najważniejsze jest to nie jakie będą ustalenia
komisji przestrzegania prawa ale, to czy uda się w jakiś sposób ten problem bezpośrednio
w terenie załagodzić. Bo my możemy sobie tutaj opowiadać różne rzeczy, różne
przyjmować dokumenty. Najważniejsza jest rzecz tam w terenie, bezpośrednio w tym
terenie.
O zabranie głosu poprosiła Pani Grażyna Nowak.
Radni w głosowaniu poprzez podniesienie ręki jednogłośnie 18 głosami „za”
wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Panią Grażynę Nowak.
Przewodnicząca Rady Sołeckiej Łąska Małego P. Grażyna Nowak - My wszystko
wyrażaliśmy w złożonym wniosku i nie chcieliśmy właściwie kierować skargi na Pana
burmistrza. Dostaliśmy już od Pana burmistrza odpowiedź na to pismo, ale ono jest
znowuż lakoniczne, ujęte w jednym zdaniu. Nie ma funduszy, będą te drogi naprawiane
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sukcesywnie. Chciałam Państwu powiedzieć, że Łąsko Małe jest małą wsią, mamy drogi
różne ale ta jedna jedyna jest tylko do naprawienia, o nic więcej nie żądamy. Tylko o
naprawę tej jednej drogi. Tej po której poruszamy się codziennie. Musimy dotrzeć
naprawdę wszędzie. W tej chwili puszczona była równiarka, która załagodziła to na krótki
okres czasu. Wykopała piasek na zewnątrz, teren jest zupełnie odsłonięty. Rozwieje to w
pola, dziury są z powrotem na zewnątrz. Ciągle padają deszcze, taki klimat mamy. Za
każdym razem naprawy są robione dopiero wtedy kiedy z naszej strony mieszkańców i
telefonów do Pana dyrektora, albo tutaj do Pana burmistrza. To są nasze koszta. Pierwszą
rzeczą, która jest robiona to Pan dyrektor jedzie zobaczyć jaki jest stan drogi. Szkoda
czasu, szkoda pieniędzy. Takie naprawienie sukcesywne drogi, narzucania jakiegoś
budulca, wydawanie pieniędzy na transport, na ten budulec, który naprawdę on nie
naprawia tej drogi, uszkadza nam nagminnie auta. U mnie w domu jest małe dziecko i ja
nie mam gdzie wyjechać na spacer. Wyrzućcie sobie gruz i jedźcie po tym wózkiem z
noworodkiem. Tak żyjemy na co dzień. My naprawdę dużo nie chcemy. Chcemy tylko
drogi, która zapewni nam żebyśmy codziennie mogli dojechać do szkoły, do sklepu, do
pracy, do lekarza. Mój mąż wykorzystał już cały urlop na żądanie, aby móc dojechać do
pracy. W tej chwili mieszka w Bydgoszczy u swojej mamy, bo nie może dojechać do pracy.
Czy naprawdę tak dużo żądamy? Chcemy tylko naprawy. I proszę zajedźcie do nas na ten
jeden odcinek tysiąc parę metrów i tylko to naprawcie. A jeżeli nie chcecie naprawić tej
drogi, to tak jak pisałam, działka nr 180 ułatwi dzieciom dojeżdżanie teraz do
Wierzchucina Królewskiego do szkoły, bo Państwo zadecydowaliście dzisiaj, że szkoła w
Łąsku Wielkim jest zamknięta. Skróci dzieciom dojazd o kilka kilometrów, po drugie
bezpieczeństwo. Nie będą poruszać się po drogach powiatowych, bo pojadą drogą polną.
Ale teraz ta droga nie nadaje się nawet do użytku pieszego. Więc wiem, że tej drogi na
pewno Państwo nie zrobicie, bo to są fenomenalne koszta. Więc naprawcie nam tą którą
mamy.
Radny Pan Stanisław Sikorski - Ale o którą drogę chodzi?
Pani Grażyna Nowak - Ja załączyłam płytę CD, na której są wszystkie zdjęcia. Proszę
Państwa, ja rozumiem, że nie każdy może jechać w teren. Dlatego do wniosku, który był
kierowany do Pana Burmistrza załączyłam płytę CD z ponumerowanymi zdjęciami. I
czytając nasz wniosek można do tego się odnieść. Proszę Pana, to jest droga od drogi
powiatowej, to jest tzw. wybudowanie „Płotkowo”
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek - Pan Chrzanowski jest w posiadaniu mapy tej
drogi.
Sołtys Łąska Małego P. Zofia Lorenc - Ja już jestem 16 lat sołtysem i odkąd pamiętam za
innych burmistrzów ciągle był problem z tą drogą, bo wiadomo to droga polna. Ale takich
problemów nie było jak teraz, dlatego że jakby na Waszą polną drogę gdzieś na ulicy w
Koronowie wjechał TIR obładowany 530 ton, to nie wiem czy droga ta by wytrzymała.
Jeżeli ma powstać firma wiatrakowa, gdzie mają być tam wiatraki to chyba powinna być
tam droga utwardzona. Bo Panie Burmistrzu co z tego, że Pan właduje pieniądze, my z
naszego budżetu, my po prostu topimy pieniądze tam bo dopóki będą jeździły tam ciężkie
tiry, tak obładowane to każda droga, jeżeli nie będzie utwardzona będzie w złym stanie. Co
z tego, że Pan Burmistrz przekaże z budżetu gminy, my przekażemy nasz skromny budżet
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5 tysięcy i też utopimy. Ja bym wolała zaprosić mieszkańców, pojechać do Zakopanego,
pokazać im, że są piękne góry. Ile jeszcze tych pieniędzy utopimy z budżetu? To nie mamy
już innych zapotrzebowań? Musimy żebrać, żeby dzieciom zrobić Dzień Dziecka a tutaj
praktycznie wyrzuca się pieniądze. Teraz ta droga jest ładna. Dopóki nie przyjdzie deszcz i
dopóki nie wiedzie 7, 8 tirów. Ja rozumiem, ma coś powstać, ale najpierw powinno się
zacząć od drogi. Na drogach są znaki 10 ton, asfalty pękają. I znów wyrzucić pieniądze
gminy? Może znów będzie elegancko. Ale dopóki tam nie będzie drogi to ja bym nie
przepuściła ani jednego tira dlatego, że są to wyrzucone pieniądze. Teraz Pan nie zobaczy
tego. Może na zdjęciach. Takie druty zbrojeniowe Panie burmistrzu wyciągaliśmy, żeby ktoś
sobie nie uszkodził auta. Jeżeli ktoś na taki wjedzie to ja współczuję każdemu. Trzeba
dojść do jakiegoś porozumienia, może z firmą. Kiedyś Pan _____ obiecał, że przywiezie
jakieś płyty zbrojeniowe. Ale wyrzucanie gruzu i co rok to samo to bez sensu.
Radny P. Marian Wardyn - Z tego co słyszę co mówi Pani sołtys to faktycznie to tak jest, że
wyrzucamy pieniądze w błoto. To, że te drogi są tak zniszczone to jest winowajca.
Poruszają się samochody o takim tonażu, które tam nie powinny jeździć. Dlaczego my
mamy topić pieniądze w błoto jak mówi tu Pani Sołtys należy zobligować użytkownika tej
drogi, który jeździ tutaj z takim tonażem żeby zaczął partycypować w naprawie tej drogi a
nie żebyśmy my tutaj topili te pieniądze w błoto. To na jakiś czas będzie i znowu wjadą
tutaj samochody z takim tonażem i będzie po zawodach. Bo zostanie to wszystko
rozjechane ponownie. Więc prosiłbym Panie burmistrzu o rozmowy z właścicielem tej firmy
żeby zaczął w partycypacjach naprawy tej drogi.
Pani Grażyna Nowak - Na tym terenie ten sam właściciel czy współwłaściciel zrobili sobie
bazę transportową. I tam tankują paliwa, oni tam zwożą dźwigi jak zamknęli stocznię.
Właścicielem drogi jest gmina, użytkownikiem też jest gmina tak jest bynajmniej zapisane.
Więc jak naprawiać drogi ma pan _____ tym czym zechce bez uzgodnienia i tak jest. On
naprawia, tylko efektem jest to, że my jako mieszkańcy mamy z tego same problemy.
Uszkodzone auta, brak możliwości wychodzenia z domu, brak możliwości jechania
wózkiem na spacer, bo Pan _____ naprawia drogi. Tylko czym? Właśnie tymi drutami
kolczastymi, gwoździami, bo on kupuje najtańszy budulec. Więc nie może być tak. Niech
zrobi to gmina i obciąży kosztami pana ______, ale nie zezwalajcie żeby jakaś obca osoba
panoszyła się na waszym terenie i na waszych własnościach. Czy zezwoliliście by żeby
wasze podwórko naprawiał ktoś inny? I myślę, że tutaj w tym momencie gmina pójdzie po
rozum i nie zezwoli na coś takiego.
Radny P. Sławomir Marszelski nazywa ta firma transportowa?

Ja miałbym jeszcze pytanie do Pani Grażyny. Jak się

Pani Grażyna Nowak - Euro-Kram.
Dyrektor Ryszard Chrzanowski - Każda ze stron ma tutaj rację. Ja tutaj żadnej stronie nie
odejmuję. Także to co tutaj Pani Grażyna powiedziała ma świętą rację. Druga strona też
ma po prostu swoją rację, że ma prawo jechać. Moja decyzja jest taka, że ten co drogę
zniszczył ten ją naprawia. Nie mogę ponosić odpowiedzialności za to jak on tam tą drogę
naprawił. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Bo ta droga ma jak gdyby kilku właścicieli.
Jednym z właścicieli jest gmina Koronowo. Dojazd na wybudowanie „Płotkowo” ten
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odcinek drogi od drogi powiatowej jest terenem gminy. Skręt w prawo i tutaj dochodzimy
do trzech właścicieli. Jednym właścicielem jest Pan ______, drugim jest Skarb Państwa, a
trzecim jest Starostwo Powiatowe. Tak się przedstawia ten krótki odcinek drogi tam gdzie
Pani mieszka. I Pani ma tutaj rację, że wydawanie pieniędzy na tę działkę nr 180 na tę
drogę to mija się po prostu z celem. Więc ja tutaj popieram tą Panią.
Pani Grażyna Nowak - My prosimy tylko o naprawę drogi, która znajduje się na działce nr
180.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek - Ja myślę, że ta dyskusja już tutaj nic nie
wniesie. Zamykam tę dyskusję. Musimy się zastanowić nad tym czy osoba, która użytkuje
tę drogę musi partycypować w kosztach i nie wyobrażam sobie innego rozwiązania
technicznego. Ale tym zajmie się komisja. Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 18 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XX/179/12 w sprawie
zlecenia Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi Rady Sołeckiej Łąska
Małego na działania Burmistrza Koronowa.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek ogłosił 10 minutową przerwę w
obradach sesji.
Po przerwie przewodniczący obrad wznowił obrady.
Ad. 23c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani
_______________
na
działalność
Burmistrza
Koronowa
Stanisława
Gliszczyńskiego.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady Pani Maria Strąk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję nad projektem
uchwały. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 15
głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XX/180/12 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ______________ na
działalność Burmistrza Koronowa Stanisława Gliszczyńskiego.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Ad. 23d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie
zbadania zasadności skargi na działania dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej.
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Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady Pan Grzegorz Myk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję nad projektem
uchwały. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 4 głosami
„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 13 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XX/181/12 w sprawie zlecenia Komisji Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie zbadania
zasadności skargi na działania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Ad. 23e. Rozpatrzenie projektu apelu Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie
uznania gminy Koronowo za teren dotknięty klęską żywiołową spowodowaną
wymarznięciem zbóż ozimych i rzepaku.
Projekt uchwały odczytał przewodniczący rady Pan Włodzimierz Domek.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos?
Radny Pan Tomasz Gordon - Ilu rolników złożyło wnioski?
Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński - Do dnia dzisiejszego, to znaczy do
rozpoczęcia sesji było tych wniosków 70. Zanim złożyliśmy wniosek do wojewody były dwa
wnioski złożone z Mąkowarska, po tych dwóch wnioskach rozpoczęły się rozmowy, po
jakimś tam czasie rozpoczęły się akcje protestacyjne itd. Myśmy złożyli stosowny wniosek
do Wojewody, podając oczywiście liczbę tych wniosków natomiast dopiero po tym naszym
złożeniu zaczęły wpływać wnioski rolników informujące o skali problemu. Wcześniej nie
mieliśmy takiej informacji.
Radny Pan Tomasz Gordon - Jeżeli rolnik chce zaorać to musi czekać na oszacowanie czy
tak jak to pani Regina powiedziała wziąć dwóch sąsiadów i napisać oświadczenie czy
powiadomić urząd, jak to zrobić?
Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński - Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tak, że
wczoraj bodajże została podana informacja o powołaniu przez wojewodę komisji. Trudno
mi jest się odnieść jakie będą kryteria i co tak naprawdę można zrobić. Nie mam tutaj
żadnej informacji. Jak tylko otrzymamy takie informacje, niezwłocznie powiadomimy
wszystkich zainteresowanych.
Radny Pan Krzysztof Holka – Wczoraj wieczorem byłem u rolników protestujących. Pani
wojewoda poparła wnioski komitetu protestacyjnego.
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Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu przez podniesienie ręki jednogłośnie
18 głosami „za” podjęła apel Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uznania
gminy Koronowo za teren dotknięty klęską żywiołową spowodowaną
wymarznięciem zbóż ozimych i rzepaku.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Ad. 24. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński - Chciałbym pokazać wstępne prace, które
będą teraz przekazywane na poszczególne komisje a dotyczą podziału gminy Koronowo na
sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Druga prezentacja to Małe Euro w województwie kujawsko-pomorskim. Całość będzie się
odbywała na czterech boiskach: w Chełmży, Żninie, Lipnie. My zgłosiliśmy swój akces do
uczestnictwa, dotyczy to dzieci szkól gimnazjalnych czyli roczniki 95., 96., 97., My
zostaliśmy wylosowani jako Holandia. Gramy w grupie B, będziemy podzieleni na cztery
drużyny. Naszymi rywalami będą Koronowo, Lipno i Ciechocinek. Finał odbędzie się w
Toruniu 21 kwietnia.
Kierownik Referatu Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi Pan Rafał Gibas - W ramach wprowadzania oszczędności
poszukujemy cały czas możliwości pozyskania nie tylko pieniędzy, ale również składników
majątku ruchomego i w ramach tych działań udało nam się pozyskać z Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego samochód osobowy do wykorzystania na cele Urzędu Miejskiego.
Zupełnie bezpłatnie. Samochód stale serwisowany w bardzo dobrym stanie z dodatkowym
kompletem opon. Mamy koła letnie i zimowe. Myślę, że na parę miesięcy może nawet lat
będzie służył tutaj na potrzeby Urzędu nie tylko do działań bezpośrednio związanych z
obsługą czy z podróżami służbowymi ale myślę, że takim pojazdem nie będzie wstyd
pojechać odebrać delegację zagraniczną czy inną podobną.
W zeszłym tygodniu złożyliśmy wniosek na nieodpłatne przekazanie pojazdu z policji w
Pile, samochodu ciężarowego Star. Może uda się również go pozyskać i poszukujemy dalej
tego typu sprzętu.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński - Również zabiegaliśmy o autobus
dwudziestoosobowy z IPN, jednak nie udało się pozyskać tego pojazdu. Czekamy na
odpowiedź sądu w Katowicach w celu pozyskania samochodu osobowo-dostawczego dla
brygad wykonujących prace związane ze sprzątaniem, z wycinką krzewów itd. po to, żeby
rzeczywiście wyjechać w teren i myślę, że to się nam uda.
Jeżeli chodzi o odpowiedzi na wniosek odnośnie odmalowania przystanku w Pieczyskach
oczywiście było to w naszym zamiarze i będziemy to wykonywali, kwestia czy będziemy to
robili przy pomocy zakładu bądź innej firmy, jeszcze nie wiemy. Na pewno będziemy chcieli
to zrobić nawet własnymi siłami.
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Na zapytania Pana radnego Marszelskiego dotyczące Pani Arlety Mateja proszę Pana
mecenasa.
Radca Prawny Rafał Bułka - Postępowanie w sprawie przywrócenia zainteresowanej do
pracy MGOK nie może zostać podjęte, ponieważ ono już się prawomocnie zakończyło. Było
zawieszone na czas postępowania karnego w sprawie uniewinnienia pani Matei. Wykrok
sądu pierwszej instancji opierał się na głównej tezie, że poniosła ona odpowiedzialność
dyscyplinarną więc jej czyny stanowiły naruszanie dyscyplinarne, ale nie stanowiły
przestępstwa i z tego powodu została uniewinniona. Na tej samej podstawie Sąd
Okręgowy w Bydgoszczy oddalił apelację zarówno prokuratury jak też naszą, w której
występowałem jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Co za tym idzie w zasadzie z
tych wyroków wynika, że pani Arleta Mateja dopuściła się jakiś tam czynów, ale nie
stanowiły one przestępstwa. Złożyłem wniosek rozporządzenia uzasadnienia wyroku Sądu
Okręgowego. Myślę, że z udostępnieniem radnym nie będzie tutaj wielkich problemów,
jeżeli Komisja Rewizyjna by sobie tego życzyła. Co za tym idzie postępowanie na tę chwilę
w sprawie zakresu prawa pracy jest zakończone prawomocnym orzeczeniem umorzenia
postępowania, ponieważ tam była taka sytuacja, że zgodziliśmy się na roczne zawieszenie
postępowania, ale było to zawieszenie na zgodny wniosek stron i pani Arleta Mateja przed
upływem roku nie złożyła wniosku a miała tam pełnomocników bodajże ze dwóch czy
trzech, nie złożyła wniosku o podjęcie. Co za tym idzie to postępowanie możemy uznać za
zakończone.
Odpowiedź na pytanie drugie, czyli to pięcioletnie pozostawanie bez pracy w sytuacji,
której postępowanie przed Sądem Pracy jest prawomocnie zakończone, więc odpowiedź na
to pytanie jest oczywista, pani Arlecie takie roszczenie nie przysługuje. Natomiast jeżeli
byłyby jakieś inne roszczenia odszkodowawcze związane z tym procesem to ja chciałem
tylko Państwu przypomnieć, że Gmina złożyła zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu
popełnienia przestępstwa. Postępowanie w tej sprawie prowadziła prokuratura, w którym
my występowaliśmy jako oskarżyciel posiłkowy co oznacza, że będziemy, jeżeli
jakiekolwiek roszczenia powstały, będziemy odpowiadali na takiej samej zasadzie jak
prokuratura, bo to przede wszystkim w pierwszym rzędzie prokurator będzie odpowiadał
za wykonane czynności, ale w tej sytuacji naprawdę muszę powiedzieć, że nie spotkałem
się jeszcze z takimi sytuacjami.
Padło też pytanie odnośnie tej naszej sfałszowanej polisy. My wypłaciliśmy już drugą
transzę i sytuacja przedstawia się następująco. Bardzo teoretycznie moglibyśmy wystąpić
ponieważ dokonaliśmy zapłaty tych należności do sądu przeciwko spółce, nie mniej jednak
chciałem poinformować, że rozważamy w tej chwili i to raczej ja napieram na to żebyśmy
zaczekali, bo toczy się postępowanie karne przeciwko zarządowi i w sytuacji, której spółka
nie ma pieniędzy, jest po prostu w sposób oczywisty niewypłacalna z żadnego majątku z
którego my moglibyśmy wyegzekwować nasze należności. Ja osobiście optuję za tym, żeby
zaczekać na losy postępowania karnego i przystąpić w charakterze pokrzywdzonego i
żądać zobowiązania oskarżonego do naprawienia szkody jaką poniosła gmina bo to nas nic
nie kosztuje. Natomiast ostateczne decyzje w tej sprawie nie zapadły, bowiem jeżeli my
będziemy prowadzili postępowanie cywilne, za które będziemy musieli zapłacić to w
zasadzie sąd nie ma obowiązku w ogóle rozpatrywania w postanowieniu karnym naszego
roszczenia o naprawieniu szkody.
Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński - Ja tylko dodam, że nie ma możliwości takiego
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sprawdzenia wiarygodności oferenta, bo są sytuacje w których niestety warunki ustalania
przetargu gdzie kryterium podstawowym jest cena okazują się nieraz, że może być
sytuacja, w której wiarygodność wykonawcy jest różna.
Jeżeli chodzi o dalsze pytania Pana radnego Marszewskiego w związku z informacją
pozyskania w ramach darowizny pojazdu samochodowego marki Skoda, proszę o
szacunkowe koszty eksploatacji tego samochodu w skali rocznej i kto te koszty będzie
ponosił. Nie gmina będzie ponosiła te koszty, koszty te będzie ponosiła jednostka OSP,
ponieważ samochód został przekazany jednostce OSP i zarejestrowany będzie na
jednostkę OSP, nie na gminę. Wyjaśnienie czy samochód będzie eksploatowany w ramach
akcji bojowych. Oczywiście, że nie. Nie jest zgłoszony i ta jednostka nie jest na tyle
mobilna, aby brać udział w akcjach. Traktujemy to jako, że udało nam się pozyskać przede
wszystkim dla młodzieży, która tam często rozgrywa różnego rodzaju konkursy nie tylko z
zakresu pożarnictwa, ale także z zakresu tzw. BRD czyli bezpieczeństwa ruchu drogowego,
jest czy była członkami zarówno i OSP Witoldowo jak i OSP Gogolinek. Myślimy, że na tej
bazie uda się odnowić młodzieżowe drużyny pożarnicze, co spowoduje, że tej młodzieży
mówił komendant gminny będzie mogła zasilić jednostki OSP i brać udział w działaniach.
Jeżeli chodzi o kolejne pytania, Panie dyrektorze, myśmy już kiedyś rozmawiali, że trzeba
to zrobić oczywiście po tych wiosennych roztopach będzie trzeba ewentualnie to
wyrównać. Co do szyldu przygotujemy się, prośba, żeby zwrócić uwagę na to, że
wandalizm jest tam bardzo duży i jeżeli tak się będzie działo to zabierzemy tą wiatę, bo to
nie ma sensu, żeby to w ogóle było.
W odpowiedzi na pytania Pana radnego Kołodziejczyka o obsługę prawną, więc powiem,
że obsługę prawną w tym zakresie wykonuje Pan mecenas Klimkiewicz i jest to kwota
2.347 złotych miesięcznie, natomiast jeżeli chodzi o zakres obowiązków to w swoim
normalnym zakresie w którym Pan mecenas posiada obsługi, dodatkowo zakres rozszerza
o dyżury i porady prawne dla ludności w zakresie pomocy społecznej, dodatków
mieszkaniowych, prawa rodzinnego i prawa opiekuńczego, cywilnego jeden dzień w
tygodniu dwie godziny.
Czy burmistrz rozważa możliwość udziału w przetargach jako obserwator? Oczywiście tak
jak powiedziałem, zgodnie z prawem nie można, natomiast cały czas korzystam z tego
prawa i tam gdzie jest to możliwe w różnego rodzaju konkursach czy przetargach
uczestniczą osoby, które pełnią funkcję radnych.
Radny Pan Stanisław Kortas - Ja chciałem się dopytać, tu niby dwieście tysięcy
wypłaciliśmy dodatkowo, ale dany Pan nie otrzymał pieniędzy powinien podać gminę do
sądu jeśli by wygrał to my płacimy, a jeżeli by nie wygrał to nie płacimy. A druga sprawa
to ktoś powinien ponieść jakieś konsekwencje za spisanie umowy, bo niby nie ma
pieniędzy a tu się wypłaca, a dany Pan ogłosił upadłość, a my nie odzyskamy nic.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński - Informowałem o tym, że w przetargu
okazało się, że wykonawca nie do końca był uczciwy bo nie płacił swoim podwykonawcom.
W związku z tym wykonawca miał prawo do zgłoszenia podwykonawców, tych
podwykonawców było wpisanych w umowie dwóch, którzy mogli złożyć te roszczenia, te
roszczenia zostały złożone i tylko względem tych osób wystąpiło wypowiedzenie czy
przekazanie środków finansowych. Natomiast jeżeli chodzi o innych podwykonawców,
których ten wykonawca nie zapłacił to tych roszczeń w gminie nie ma, mogą dochodzić je
tylko względem wykonawcy. My również będziemy dochodzili swoich roszczeń względem
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wykonawcy.
Radca Prawny P. Rafał Bułka - Sytuacja przedstawia się następująco. Jeżeli ktoś złożył
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i od początku wskazywał, że
będzie tę umowę wykonywał z określonymi podwykonawcami i ci podwykonawcy byli
wpisani w umowę to my odpowiadamy wobec tych co byli wpisani w umowę. Te
rozbieżności, czy to jeden czy dwóch brały się stąd, że jak państwo pytali pierwszy raz,
wtedy tylko jeden zgłosił roszczenia. Drugi podwykonawca nie zgłaszał roszczeń po czym
po jakimś czasie jak się okazało, że mu ta spółka nie płaci, zwrócił się, ale w umowie było
wpisanych dwóch podwykonawców. A wracając do tego kto powinien za to odpowiadać, to
powinien odpowiadać ten, który popełnił przestępstwo. Ktoś składając ofertę i to prezes
ten spółki sfałszował dokument, trudno tutaj wymagać staranności osób rozpatrujących ze
strony Urzędu do postępowania o zamówienie, bo gwarancja ubezpieczeniowa jest
standardowym dokumentem i ta gwarancja była sfałszowana naprawdę bardzo dobrze i
starannie. I o tym, że była sfałszowana dowiedzieliśmy się wtedy jak się zwróciliśmy do
ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel sam potrzebował czasu, żeby ustalić, że ten dokument,
którym my dysponujemy nie jest przez niego wydany. No więc naprawdę osoby
odpowiedzialne za wydawanie musiały mieć uprawnienia śledcze i detektywistyczne żeby
przeprowadzać taką analizę.
Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński - Pełna staranność jest zachowana, jeżeli
byśmy tym tokiem rozumowali dalej, to moglibyśmy wiarygodnie sprawdzać, tylko na jakiej
podstawie odrzucić ofertę firmy, która złożyła ofertę zgodnie z obowiązującym prawem,
zgodnie ze wszystkimi załącznikami i wybraliśmy inną bo tamta naszym zdaniem, naszego
wywiadu i kontrwywiadu nie była by wiarygodna. Dlatego też nie można podchodzić do
tego w ten sposób, my to sprawdzamy, natomiast są sytuacje, w których niestety i to nie
jest rzecz nagminna, ale zdarzają się, że niektóre firmy nie są wiarygodne w sensie
złożonych dokumentów. Myśmy tego doświadczyli był to jeden jedyny przypadek firmy
które wybraliśmy były wiarygodne.
I jeszcze w tym punkcie, ponieważ nie składał informacji w zakresie Komunalnego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej nasz przedstawiciel, poproszę Pana mecenasa o
złożenie tego krótkiego sprawozdania.
Radca Prawny P. Rafał Bułka - W tej chwili sytuacja w KPEC przedstawia się następująco.
Przewodniczącym rady nadzorczej jest pan Henryk Nierybiński. Tak naprawdę w KPEC po
tym okresie burzy i naporu gdy się rozstawali wspólnicy i kiedy trwały prace nad zbyciem i
przedstawieniem KPEC do sprzedaży w tej chwili nic takiego się nie dzieje. Obecnie KPEC
pracuje nad projektem planu ekonomicznego. Nie jest we wzorcowej sytuacji finansowej,
aczkolwiek chciałem zaznaczyć, że rada nadzorcza nie przyjęła jeszcze oficjalnie
sprawozdania z działalności więc to są tylko takie nasze informacje i moje dla Państwa w
zakresie tego co tam się dzieje. Natomiast jeżeli rada przyjmie sprawozdanie, które
zostanie formalnie przedłużone zgromadzeniu wspólników, oczywiście to sprawozdanie
zostanie udostępnione. Są ogólne założenia już tego planu ekonomicznego. Nie chciałbym
tutaj konkretnych liczb przytaczać bo one są dosyć płynne i zależą od pogody. W tym roku
spółka KPEC może jedynie powiedzieć, że przede wszystkim zadowoleni są odbiory ciepła
bo płacili bardzo mało co dla nich nie wpłynęło zbyt pozytywnie na sytuację finansową.
Natomiast ze spraw już bezpośrednio zatwierdzonych ostatecznie, od sierpnia nie ulegnie
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taryfa cieplna, ceny wzrosną o ok. 5,5% i jest to taryfa ustalana na trzy lata. Z planów
inwestycyjnych skoncentrowałem się na tych, które dotyczą Koronowa bo wcześniej
rozmawiałem z panem radnym Kołodziejczykiem, którego to zagadnienie interesowało
więc na rok 2012 KPEC planuje dokonanie inwestycji w dwóch zakresach. Pierwsze to są
przyłącza i magistrale. To są nowe przyłącza. Suma planowanych inwestycji to jest 219 tys.
złotych. I oprócz tego przeznaczono 118 tys. złotych na modernizację węzłów cieplnych. Z
założenia KPEC jednak będzie się starał, żeby pozyskać nowych odbiorców jednak badania
rynkowe są takie, że wielu zainteresowanych nie ma. Stąd też plan na 2012 rok
przewiduje, że przychody z nowo przyłączonych odbiorców będą wynosiły około 96 tys.
złotych, aczkolwiek jak zaznaczam zależy to oczywiście od sprzedaży ciepła. Sytuacja
dotycząca zatrudnienia w spółce. Nie dzieje się tam nic złego zatrudnienie w tej chwili
wynosi 440 osób, są oczywiście drobne zmiany organizacyjne ale wynikają one z tzw.
ubytków naturalnych, czyli redukcji zatrudnienia są wynikiem odejść na renty lub
emerytury. W to miejsce nie są przyjmowani nowi pracownicy raczej KPEC inwestuje w
systemy informatyczne i telemetryczne. Natomiast ostatnia kwestia, o której wspominał
pan radny ewentualna sprzedaż udziałów. W tej chwili oficjalnie według stanowiska i
moich rozmów z przedstawicielami Bydgoszczy w radzie nadzorczej nie trwają żadne prace
na temat dotyczący sprzedaży udziału, czyli główny udziałowiec, czyli Bydgoszcz nie
zajmuje się tym zagadnieniem co nie znaczy, że nie będzie się kiedyś tam w przyszłości
zajmował, ale obecnie nie są prowadzone takie prace. Ja mogę to tylko potwierdzić z tego
względu, że jako członek rady nadzorczej wiedziałbym o tym, że są dokonywane w spółce
jakieś audyty, wyceny, wizytacje potencjalnych nabywców, więc mogę powiedzieć, że na
razie żadna oferta przejęcia KPEC nie wpłynęła i wraz ze zmianą prezydenta sprawa
umarła śmiercią naturalną. Nie mniej jednak jeżeli by coś takiego nastąpiło to
podejrzewam, że gmina Koronowo nie ma specjalnie wyjścia i też osobiście bym zalecał
przystąpić do udziału w sprzedaży 1,8% więc nasza siła głosu nie jest wielka. I tak się
przedstawia sytuacja w spółce. Tak jak mówiłem zostanie przyjęte już ostatecznie
sporządzenie rady nadzorczej oczywiście zostanie Państwu udostępnione.
Ad. 25. Zamknięcie obrad XX sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad i głosów w dyskusji przewodniczący rady P. Włodzimierz
Domek zamknął obrady XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 16.15.
Koronowo, dnia 16 marca 2012r.
Protokół sporządziła
Adela Rojek

