Wyciąg z protokołu XL sesji Rady Miejskiej
w Złotowie z dnia 28 maja 2018 roku, podlegający
zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady

….........................
Punkt 17.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzieli: Burmistrz Miasta Adam Pulit, Dyrektor
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej Sławomir Wilowski oraz Skarbnik Gminy Jadwiga
Skórcz.
Burmistrz Miasta A. Pulit:
Radnemu R. Głyżewskiemu:
W sprawie tematu dotyczącego budowy drogi, która ma być ulokowana na prywatnym gruncie –
odpowiedział, że jesteśmy w kontakcie z właścicielem gruntu i jest jakby jego wola do tego, żeby
dokonać zamiany, bo taką formę wolałby najchętniej. Po przedstawieniu mu działek będących
w obrocie, które są do dyspozycji, czekamy na decyzję, żeby zaproponował ewentualne grunty,
które byłyby przedmiotem zainteresowania z jego strony i mogły być przedmiotem tej zamiany –
będziemy się przypominać, żeby podjął jakąś decyzję i zobaczymy czy będzie postęp w tej sprawie.
Radnenej A. Jęsiek - Barabasz:
1) W sprawie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej – odpowiedział, że należałoby
doprecyzować czy to jest zaraz za skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej i odejście drogi
powiatowej na Świętą – zaraz to pierwsze, bo my wykonując tam oświetlenie, uwzględniliśmy
to przejście i lokalizację lamp tak, żeby to doświetlało i są tam zaniżone nawet krawężniki – nie
wie, czy wprost chodzi o wymalowanie pasów. Powiedział, że poczekamy z tym, bo jak widać
zarządcy dróg realizują to – są w trakcie realizacji tych rzeczy i może zostanie to wymalowane,
ale możemy zainteresować się i zwrócić uwagę.
2) Jeżeli chodzi o jez. Miejskie – odpowiedział m.in., że temat wraca kiedy jest ciepło. Powiedział,
że Wody Polskie procedowały budowlę techniczną, która miała utrzymać i gwarantować
stabilność poziomu wody jeziora Miejskiego i zostało to zablokowane, ponieważ popełnili
pewien błąd, bo nie uwzględnili jednej z działek Lasów Państwowych, były też błędy co do
rzędnych wysokości i nadal trwają uzgodnienia administracyjne co do wybudowania tego jazu,
zaraz za naszą kładką, bo to w tym miejscu musiałby się on znaleźć. Z tego co wie, w tym roku
to nie zostanie zrealizowane – być może w roku przyszłym, jeśli zdobędą na to środki.
Powiedział, że liczymy na to, że budowa jazu utrzymałaby stabilność poziomu lustra wody i nie
byłoby wtedy takiego problemu. W niedługo oddanym do użytku moście na rzece Głomi są
także wykonane prowadnice do szandorów, które też mogłyby pomóc nam w utrzymywaniu –
podniesieniu poziomu wody, ale powodowałoby to też zalewanie łąk, które są już po drodze.
Dlatego jaz w tym miejscu, byłby najlepszym rozwiązaniem, ale inwestycja jest po stronie Wód
Polskich Zarządu Zlewni w Pile z perspektywą czasową realizacji taką, jak wspomniał i dlatego
może trzeba będzie o tym podyskutować, bo jak widać, rzeka reaguje szybko, a my tym nie
zarządzamy.
Radnemu Z. Muziołowi:
1) W sprawie synagogi odpowiedział, po konsultacji z Zastępcą, która w tym temacie zrealizowała
dużo dla miasta, że tego typu synagogi powstawały w dość łatwy sposób – można było je
zawiązać i nie mają one charakteru świątyni, więc jakby nie zachodzi obawa o bezczeszczenie
tego miejsca. Powiedział, że taka była w tamtych lata koncepcja, żeby tak zrealizować Plac
Paderewskiego, tj. zaznaczyć kontur tego budynku, ułożyć płyty w ten sposób i ulokować
tablicę upamiętniającą, a samo chodzenie po niej nie ma znamion bezczeszczenia tego. Trudno
teraz deklarować, że zrobimy to, zmienimy, czy naprawimy. Na pewno jest to niedogodność dla
osób tam spacerujących, ale jest też forma wyrazu dla przeszłości i w tym temacie nie ma jakiś
zamiarów.
2) W sprawie toalety przy Kaplicy przy Szpitalu – odpowiedział, że ta uwaga wydaje się zasadna
i skieruje pismo do Szpitale, żeby rozważyli możliwość rozwiązania tego problemu, aby
ulokować tam tymczasową przenośną toaletę.
Radnej A. Rogut:
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W sprawie progów zwalniających na ul. Dwór Złotowski odpowiedział, że ponownie weźmie ten
temat pod uwagę i rozpoznamy zasadność wykonania takich ograniczeń.
Radnemu K. Koronkiewiczowi:
1) W sprawie strefy kibica odpowiedzi udzielił S. Wilowski, Dyrektor Złotowskiego Centrum
Aktywności Społecznej. Powiedział m.in., że w ubiegłym tygodniu została podpisana już
umowa z firmą LED – STAR z Piły, która zagwarantowała najniższą cenę telebimu i, który
mamy zamiar zamontować w Amfiteatrze Leśnym. Będzie to telebim o powierzchni 45 m 2.
Również w zeszłym tygodniu została podpisana umowa na licencję z TVP – wszystkie sprawy
proceduralne mamy już zakończone. Pozostała jeszcze kwestia opłaty za energię, bo sprawa
toczy się już z Eneą od 2 miesięcy, ale wydaje mu się, że już na dniach powinniśmy ją załatwić
– nie chcemy zgodzić się na ryczałt, bo to jak wyliczył, sam prąd na telebim kosztowałby nas
w granicach 30.000 zł za 30 dni – uważa, że to jest horrendalna kwota, w związku z tym
chcemy, aby było to opomiarowane. Na pytanie Radnego K. Koronkiewicza, czy impreza będzie
biletowana, czy będzie wstęp wolny, Dyrektor ZCAS odpowiedział, że jeżeli byłoby to
biletowane, to wówczas koszty licencji byłyby olbrzymie. W związku z tym, że impreza będzie
niebiletowana, TVP obciążyło nas kwotą 2.000 zł netto za licencję. Zwrócił uwagę na to, że
teraz widać, jak wyglądały Mistrzostwa Europy, gdzie Polsat żądał około 150.000 zł za
licencję, a kwota jaką żąda tu TVP, to nie są duże pieniądze.
2) Jeżeli chodzi o basen, Dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej S. Wilowski –
odpowiedział m.in., że od stycznia, praktycznie co dwa tygodnie, wznawialiśmy procedurę
przetargową związaną z basenem. W pierwszych 4-ch przetargach jedna firma – składała ofertę
na kwotę przewyższającą zaplanowaną w budżecie na to zadanie. Powiedział, że zwiększyliśmy
kwotę przetargu, kosztem innych prac, które miały być wykonane przez Złotowskie Centrum
Aktywności Społecznej i na czwarty ogłoszony przetarg wpłynęła oferta, ale godzinę po
zamknięciu procedury i w związku z tym, należało ją zwrócić oferentowi. Natomiast od dwóch
ostatnich przetargach, żadna oferta nie wpłynęła.
Radny K. Koronkiewicz – powiedział m.in., że jeżeli ktoś kilka razy składa ofertę, która nie
zostaje przyjęta, to trudno się dziwić, że na kolejne przetargi nie wpłynęła żadna oferta.
Poinformował, że jak dobrze pamięta, pierwotnie na basen była kwota 640.000 zł, a w budżecie
mieliśmy zapisane 700.000.
Powyższe sprostował Dyrektor ZCAS, S. Wilowski. Powiedział, że pierwotnie było to 560.000
zł, a nie 640.000, a te 700.000 zł, to był budżet całego Centrum Aktywności Społecznej
przeznaczony na remonty, natomiast na basem była kwota 588.000 zł. Ponadto powiedział m.in.,
że nie ma wpływu na firmy, które chcą złożyć ofertę, albo nie chcą jej złożyć. Nie może po
jednym przetargu, np. podnieść kwotę o ileś tysięcy, ponieważ musi odbyć się jeden przetarg,
drugi, trzeci – wtedy wie, jak reaguje rynek. W związku z tym zapadła taka decyzja, że kwotę
zwiększyliśmy o 60.000 zł, kosztem remontów, które miało wykonać Złotowskie Centrum
Aktywności Społecznej – na to zwiększenie nie dostaliśmy pieniędzy od Rady, natomiast
zwiększyliśmy je kosztem remontów, które miał wykonać ZCAS. Na uwagę Radnego
K. Koronkiewicza, że jeżeli teraz tego nie wykonamy i będą przecieki, to przyjdzie nam
zamknąć cały basen, Dyrektor S. Wilowski odpowiedział, że rozumie to i też ma obawy, ale
chce jak najlepiej. Zapytał, jaki on ma wpływ na to, że firmy nie składają ofert? –
zwiększyliśmy kwotę i nikt się nie zgłosił.
Burmistrz A. Pulit – powiedział, że Dyrektor ZCAS doskonale rozumie że to jest na jego głowie
i jest pewien, że sobie z tym poradzi – ma tutaj wsparcie ze strony Burmistrza.
3) W sprawie zagospodarowania plaży przy ul. Jeziornej, jako zadania przyjętego do tegorocznego
budżetu, odpowiedział, że nikt nie powinien się spodziewać zaraz jakiś atrakcji, ponieważ do
plaży zamierzamy podejść kompleksowo, dlatego zaczęliśmy od spotkania z jednostką
złotowskiego WOPR-u i wykorzystując ich doświadczenie, zebraliśmy listę – katalog potrzeb,
które byłyby najlepsze dla tego obiektu, żeby mieć plażę z prawdziwego zdarzenia. Chcemy
działać o oparciu o plan funkcjonalno - użytkowy, dlatego w drodze zapytania wyłonił firmę,
która do 29 czerwca opracuje program funkcjonalno – użytkowy. Jest to firma ze Szczecina
realizująca wiele takich przedsięwzięć na różnych obiektach, w różnych gminach i na tej
podstawie, kolejnym krokiem, będzie przygotowanie dokumentacji technicznej. Jeśli zostaną
środki i będzie czas, to wtedy będziemy realizowali, na podstawie tej dokumentacji, konkretną
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rzecz – tyle ile starczy, a zamierzenia są szerokie – łącznie ze zjeżdżalnią zewnętrzną, przez
jakby slip, budkę dla ratowników na wywyższeniu, korektę pomostów. Powiedział, że cyt.:
„Zobaczymy jakie będą efekty wyłonionej formy, jak to rozrysuje graficznie i szykujemy się na
solidną plażę”.
4) W sprawie słabego zaangażowania inwestycji- odpowiedział, że cały rok martwi się czy uda się,
bo są takie zdarzenia, choćby takie jak z basenem. Nie ukrywa, że ręce wiążą też decyzje
radnych dotyczące obniżenia kwoty rezerwy. Wielokrotnie mógłby podpisać umowę dużo
wcześniej, gdyby miał do tego kwotę w rezerwie i mógł zwiększać ją na zadaniach i podpisywać
umowy, jak np.. na ul. Słowackiego, czy modernizację ogrzewania i elektryki przy Szkole
Podstawowej Nr 2 – wydłuża to realizację, ale podjęliście taką decyzję, więc tak to trwa.
Przedstawił realizację poszczególnych inwestycji:
– odbudowa mostu na rzece Głomi – termin końcowy oddania: 15 czerwca; inwestycja jakby już
gotowa – trwają ostatnie odbiory;
– budowa dom przedpogrzebowy – realizacja przebiega bez zakłóceń – oddanie do użytku
planowane jest na 14 września;
– budowa budynku wielorodzinnego przy pl. Kościuszki 15 – termin zakończenia:7 sierpnia;
realizacja przebiega bezkolizyjnie – na razie nie ma żadnych wniosków o anektowanie,
o zmianę terminu;
– pomnik ks. Bolesława Domańskiego – nie ma zakłóceń, podest jest wykonany – pomnik ma
być gotowy 4 czerwca;
– Centrum Multiopieki – jest na dobrej drodze wniosek o dofinansowanie, ale to zadanie zostało
jakby wykonane – właściwie procedujemy teraz pozwolenia na budowę;
– odwodnienie niecko basenowej – było już omawiane wcześniej;
– modernizacja ul. Słowackiego – będzie podpisana umowa; jutro już (28.05.) będzie
przygotowana - kwota 1.288.505 zł;
– modernizacja ul. Brzezińskiego – organizowany jest kolejny przetarg, otwarcie ofert będzie
4 czerwca,
– modernizacja ul. Promykowej – Różanej – w trakcie realizacji; zakończenie planowane jest
6 sierpnia;
– budowa szlaku turystyczny nad jez. Zaleskim – z realizacją jest kłopot, ponieważ wykonawca
w części dokumentacyjnej nie uwzględnił działki, która była własnością Zarządu Dróg
Wojewódzkich i trzeba było zmodyfikować dokumentację, co zablokowało możliwość
wyłonienia wykonawcy. W tej chwili okazało się też, że musi być pozwolenie wodno – prawne
na skutek zmiany przepisów i trwają przygotowania dokumentacji do ogłoszenia tego – zadanie
to wydłużyło się, czego nie planował;
– poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 – zadanie podzielono na
dwa etapy, co było chyba rozsądne, tym bardziej, że na II etap – fotowoltaikę, uzyskaliśmy nie
pożyczkę, a dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie
191.000 zł. (taką mamy informację) i jest to też sukces w pozyskiwaniu środków na to zadanie –
to dofinansowanie dotyczy całego zadania, ale wpisuje się dokładnie w etap II, bo mniej więcej
taką samą wartość ma sama fotowoltaika. Natomiast jeśli chodzi o I etap, to będzie podpisana
umowa – po zwiększeniu środków na dzisiejszej sesji;
– zagospodarowane plaży przy ul. Jeziornej – była mowa o tym wcześniej – do 29 czerwca
będzie gotowy program funkcjonalno – użytkowy;
– utwardzenie ul. Witosa i Kresowiaków – nowe zadanie wprowadzone do budżetu - zostanie to
wykonane do 31 lipca;
– plac zabaw przy Przedszkolu Nr 2 – jest podpisana umowa podpisaną – realizacja do
15 czerwca;
– temat ogrodu sensorycznego jako Disco Golf Park – zadanie z budżetu obywatelskiego. Są to
zadania najtrudniejsze, bo nie są w ogóle przygotowane – trzeba rozpocząć proces od „zera”.
W przypadku Disco Golf Park trwają jeszcze uzgodnienia z autorem koncepcji co do wyboru
miejsca, które autentycznie będzie służyło mieszkańcom. Powiedział, że napotkaliśmy pewien
kłopot z wyborem tego miejsca, ale zrealizujemy ogród sensoryczny – chcemy zrealizować to
przy okazji dwóch projektów, które wprowadzimy w tym roku, związanych z dofinansowaniem
na tereny zielone, tj. obszar przy ul. Promykowej, nad czym w tej chwili pracujemy i drugi teren
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zielony, który dotyczy promenady.
– modernizacja strzelnicy sportowej – trwa jeszcze opracowywanie dokumentacji – ma być
gotowa 8 czerwca;
– dokumentacja na ul. Kopernika – dokumentacja jest w trakcie opracowania, będzie gotowa
15 czerwca;
– zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 – ostatni etap realizacji tego
zamierzenia – utwardzenie tego terenu; oddanie terenu i odbiór prac – 1 czerwca.
5) Jeśli chodzi o drzewka przy Szkole Podstawowej Nr 3 – odpowiedział, że rozliczenie tego
zadania jest w formie ryczałtu i nas nie interesuje za ile wykonawca kupuje sadzonki. Mniej
więcej wiemy, jakie są ceny rynkowe i jakich drzewek, jakiej zieleni, jak i infrastruktury, ławek
potrzebujemy i ile to kosztuje. Robi to dla nas projektant, robi wstępną przymiarkę i mówi, jaka
kwota jest potrzebna na to zadanie, ale potem, po wyłonieniu wykonawcy, to już nas nie
interesuje, za ile wykonawca kupi sadzonki. Wykonawca ma wywiązać się z parametrów, bo to
będziemy uwzględniać – chcemy np. materiału z bryłą, czyli nie z gołym systemem
korzeniowym, co jest odpowiedzią na pytanie Radnego, czy można to sadzić o tej porze roku –
można sadzić. Kiedy materiał jest doniczkowany – po wsadzeniu go, podlewaniu, nic się nie
dzieje i można takie sadzenia robić, co robimy co roku przy powszechnym sadzeniu drzew.
Powiedział, że nie wie o jakich kwotach i o czym Radny K. Koronkiewicz mówi, bo my wiemy
tylko, jaki materiał sadzeniowy ma tam powstać. Jest też oddzielnie przygotowany plan
zagospodarowania zieleni i myśli, że sensownie było zatrudnienie przez wykonawcę fachowca,
do czego nie był zobowiązany, który wprowadził też pewne modyfikacje, na które się zgodził,
bo widział, że mają sens. Powiedział, że czekamy na zgłoszenie zakończenia prac 1 czerwca –
otwarcie tego terenu planujemy na 21 czerwca, a Radni będą zaproszeni na odbiór i na pierwsze
funkcjonowanie tego obiektu.
6) W sprawie dotyczącej wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej powiedział,
że cyt.: „Nie pozwolę tutaj powiedzieć czegoś takiego, że są to uwagi liczne – są to pewne
uchybienia i one naprawdę mają niewielką rangę, ale są. Każda kontrola to edukacja. To
spotkanie zakończyło się naprawdę dość miło, bo takim protokołem chciałaby się pochwalić
niejedna gmina, ale w szczegółach chętnie to wyjaśnimy.” Prosił, aby odpowiedzi w tej sprawie
udzieliła Skarbnik Gminy J. Skórcz.
Skarbik Gminy J. Skórcz – powiedziała m.in., że jeśli chodzi o kontrolę Regionalnej Izby
Obrachunkowej, to była to planowa kontrola kompleksowa finansów roku 2016. Cały protokół
z kontroli, która trwała 4 miesiące – z małymi przerwami, sporządziły dwie panie i zawierał on
ponad 250 stron. Wystąpienie pokontrolne dotyczące tej kontroli dostaliśmy na przełomie
kwietnia i maja i zawiera ono jakby odsianie tego co było w protokole uchybieniem, bądź
nieprawidłowością. W samym wystąpieniu pokontrolnym są jakby dwie części. W pierwszej
części jest napisane co uznano za uchybienia i nieprawidłowości, a w drugiej są zalecenia, gdzie
są tylko nieprawidłowości – jest nie więcej niż 10 zaleceń, z tego znaczna część dotyczy
księgowości, ponieważ kontrolowano gospodarkę finansową. Za te rzeczy czuje się jak
najbardziej odpowiedzialna, natomiast do końca niewinna, bo przynajmniej jeden z zarzutów
dotyczył np. podjęcia uchwały o schroniskach dla zwierząt, co akurat nie dotyczy księgowości,
ale jest taki punkt i jest kilka innych. Powiedziała, że na te zastrzeżenia, czy uwagi pokontrolne
odpowiedzieliśmy, a jaki będzie efekt to nie wie. Zwróciła uwagę, że pracy jest naprawdę dużo,
staramy się bardzo, żeby nie razić się, czy Burmistrza - przede wszystkim i jej, bo też
odpowiada na zarzuty wynikające z ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Po
wstępnej analizie zaleceń, które zostały opublikowane, może powiedzieć z dużą dozą
prawdopodobieństwa, że akurat tutaj zarzut naruszenia dyscypliny finansów raczej nie będzie
nam groził, chociaż do końca tego stwierdzić nie można, natomiast nie w tym zakresie, w jakim
zastrzeżenia dotyczą samej księgowości. Powiedziała, że rzeczywiście było trochę tych uwag
dotyczących głównie sposobu ewidencji i to w jednostce budżetowej organu i też uchybień co
do ujęcia w sprawozdawczości, ale jak dwie osoby kontrolują przez 4 miesiące, to nie można
się też spodziewać, że będzie protokół bez uwag – czegoś takiego nie było, nie ma i nie będzie.
Poinformowała, że na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej, są publikowane wszystkie
wystąpienia pokontrolne, nasze również i biorąc przykładowe miasta, gminy naszej wielkości, to
te protokoły generalnie nie są krótsze. Poprawiać jest co, z tym, że nawet nie sili się na to, żeby
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złożyć Radzie zobowiązanie, że za 4 lata będzie lepiej, o ile jeszcze będzie tutaj pracować, bo
pracy faktycznie dochodzi. Ponadto powiedziała że cyt.: „Dzięki uprzejmości obecnej władzy
mam wreszcie zastępcę skarbnika. No i też liczyłam trochę, że jakby tych spraw skarbniczenia
będę mogła już nie tyle się pozbyć, co będę mogła kogoś wprowadzić.” Poinformowała
o kłopotach i problemach z centralizacją VAT-u, z czym mają do czynienia wszystkie gminy
w Polsce, bo w budżecie to nie jest takie proste jak u przedsiębiorcy, a dodatkowo też dochodzą
też nowe projekty unijne i jest pracy więcej. Powiedziała, że protokołu się nie wstydzi i czuje się
odpowiedzialna za to, za te uchybienia i uwagi, które zostały w protokole zawarte, natomiast do
końca winna za to, też się nie czuje.
Burmistrz A. Pulit – powiedział m.in., że udzielano wyjaśnień na bieżąco podczas kontroli, było
też jej podsumowanie. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne udzielono 22 maja i jest tam 10
punktów, w których przyznajemy się do niektórych błędów na tej zasadzie, że będziemy to
wdrażać, czy pouczymy pracownika, że będzie w tej chwili dokonywał takiego a nie innego
zapisu. Podsumowując, powiedział, iż uważa, że nagrody były wypłacone pracownikom
słusznie i są elementem motywacji do dalszej dobrej pracy.
Radnemu J. Kołodziejczykowi:
W sprawie wiaduktu przy al. Piasta – ul. Ogrodowej odpowiedział, że monitorujemy ten temat –
wysłano informację do PKP, ale także do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
o zagrożeniu wiaduktu na drogę, która jest ich własnością. Liczymy na to, że oni również będą
zainteresowani, żeby coś w tym temacie się zmieniło. Jak nie będzie zmian, to będziemy szukać
innych rozwiązań, bo budowla ta nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu – wiemy, jakie służby są
od tego i być może trzeba będzie do nich sięgnąć.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania, uwagi do udzielonych odpowiedzi.
Pytań, uwag do udzielonych odpowiedzi na interpelacje nie było.
Na tym zakończono odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Punkt 18.
Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.
1) Radny H. Golla:
1) Zapytał Burmistrza, czy jest możliwość zamontowania klimatyzacji w sali sesyjnej?
2) Poruszył temat kabli leżących na sali sesyjnej, służących podłączeniu się do sieci.
Powiedział, że byłoby dobrze, aby w niedalekiej przyszłości zrobić to porządnie, tym
bardziej, że są nowoczesne rozwiązania dotyczące podłączenia sieciowego z jednoczesnym
podłączeniem się do Internetu.
2) Radny St. Pikulik – poruszył sprawę dotyczącą pomnika ks. Bolesława Domańskiego.
Powiedział, że jest akcja, która ma uczcić dwie sprawy – pamięć o patronie ks. Domańskim
i 100-lecie Niepodległości. W związku z tym ma być posadzonych 100 drzew – lip i żeby nie
były one bezimienne, zaapelował do radnych, aby przystąpili do tej akcji i zakupili „swoje” lipy
– wszystkim chętnym może podać numer konta w celu dokonania wpłaty na ten cel.
3) Przewodniczący Rady udzielił głosu J. Wańke – Prezesowi Klubu Ekologicznego w Złotowie,
który m.in.:
1) Poruszył sprawę związaną z zakupem drzewek, które mają być posadzone przy Szkole
Podstawowej Nr 3. Zwrócił uwagę, aby po ich posadzeniu obowiązkowo je podlewać, bo nie
mają jeszcze odpowiedniego systemu korzeniowego, a jak uschną, to będą duże koszty.
2) Pogratulował Burmistrzowi Miasta uzyskania absolutorium.
3) Zwrócił uwagę na drzewa sprowadzone w zeszłym roku przez Klub Ekologiczny i zapłacone
przez Urząd Miejski. Powiedział, że drzewa te posadzone w różnych miejscach, w tym koło
Sparty, Szkoły Podstawowej Nr 1, stacji, więdną i trzeba coś z tym zrobić, podlać.
4) Poinformował o swojej 3-dniowej wizycie w Gdańsku w związku z awarią jaka była tam z
przepompownią.
4) Przewodniczący Rady K. Żelichowski:
1) Złożył rezygnację z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Przeczytał treść złożonej w dniu dzisiejszym (28.05.) do biura Rady Miejskiej, rezygnacji:
Cyt.: „W związku ze złożoną rezygnacją z członkowstwa w Klubie Zadbajmy o Złotów,
składam rezygnację z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie.
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W tym miejscu dziękuję wszystkim Radnym za trzy i pół roku wspólnej pracy. Dziękuję
również Panu Burmistrzowi, wszystkim pracownikom, dyrektorom ”. Powiedział, że na
przyszłej sesji, będzie prawdopodobnie rozpatrzony punkt o przyjęciu jego rezygnacji
i prosił, żeby Radni również zastanowili się nad wyborem nowego przewodniczącego –
będzie można składać kandydatury.
2) Powiedział, że kolejna XLI sesja Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek, 25 czerwca
o godz. 1500.
Na tym zakończono Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.
Punkt 19.
Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1900 zamknął
XL sesję Rady Miejskiej.
Protokół sporządził:
(-) J. Manowski
Sekretarz obrad
(-)

Roman Głyżewski
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-)

Krzysztof Żelichowski
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