PROTOKÓŁ NR XI.2015
z XI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2014 – 2018
odbytej w dniu 31 sierpnia 2015roku
W dniu 31 sierpnia 2015 r. od godz. 15.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Złotowie, trwały obrady XI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2014 – 2018.
Obrady prowadził Krzysztof Żelichowski – Przewodniczący Rady Miejskiej.
W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności
załączonymi do niniejszego protokołu.
Punkt 1.
Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 15.00.
Obecni byli wszyscy radni – 15, osób, co pozwoliło, że podjęte uchwały były prawomocne.
Powitał wszystkich przybyłych gości, dyrektorów, prezesów jednostek samorządowych, Pana
Stanisława Chmielewskiego – Posła na Sejm RP, Z-cę Burmistrza Miasta, Skarbnika Gminy,
Sekretarza Gminy, przedstawicieli prasy, wszystkich radnych.
Punkt 2.
Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z X sesji oraz uchwalenie porządku obrad.
1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad radną Annę Rogut – za jej zgodą.
Protokół z X sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z X sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z X sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu
29 czerwca 2015 r.
2. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 7.2015 Przewodniczącego Rady Miejskiej
z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zwołania XI sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie
do porządku obrad XI sesji dwóch punktów:
1) „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu”, który zaproponował wprowadzić jako pkt 8,
2) „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X.47.2015 w sprawie zwolnienia z podatku
od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, znajdujących się na
obszarze Miasta Złotowa wybudowanych przed 1980 rokiem”, w których wykonano
remont elewacji. który zaproponował wprowadzić jako pkt 9.
Przypomniał, że projekty uchwał radni otrzymali i były one omawiane na posiedzeniach
wszystkich komisji.
Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego za wprowadzeniem do porządku obrad XI
sesji:
1) punktu 8 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu”, głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób;
2) punktu 9 o treści: „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X.47.2015 w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części,
znajdujących się na obszarze Miasta Złotowa wybudowanych przed 1980 rokiem”,
w których wykonano remont elewacji, głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.
Odpowiedniemu przesunięciu o dwie pozycje uległy kolejne punkty porządku obrad.
W związku z tym, że nie zgłoszono innych uwag, propozycji zmian do porządku obrad,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XI sesji – z uwzględnionym
wnioskiem Burmistrza Miasta.
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Rada Miejska jednogłośnie głosami 15 – „za”, przyjęła poniższy porządek obrad XI
sesji:
1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z X sesji oraz przyjęcie porządku
obrad.
3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Złotowie za rok 2014.
6. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji
przewidywanych na rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów
na rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X.47.2015 w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, znajdujących się na obszarze
Miasta Złotowa wybudowanych przed 1980 rokiem, w których wykonano remont
elewacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta Złotowa na lata 2015 – 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Zamierzenia inwestycyjne Gminy Miasto Złotów na lata 2016 – 2018”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020” przedłożonego przez Miejski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Złotowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów.
16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VII/56/11 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata
2012 – 2016”.
17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXIX.359.2014 w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na
2015 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
20. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.
21. Zamknięcie sesji.
Punkt 3.
Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 18 czerwca do
dnia 18 sierpnia 2015 r. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.
Podczas dyskusji Radny K. Koronkiewicz – zapytał o spotkanie Burmistrza Miasta z p. Pająkiem w dniu 30 lipca w sprawie inwestycji w rejonie ul. Chojnickiej – o jaką inwestycję chodziło i w jakim miejscu.
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Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliła Z-ca Burmistrza M. Chołodowska. Powiedziała, że
nie były to żadne konkretne ustalenia. Chodziło o koncepcję budowy bloków na działce, która
jest na ul. Chojnickiej – jak te bloki wkomponować w koncepcję, którą Radni też omawiali na
komisjach, jeśli chodzi o komercyjną działalność Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego. Jeśli chodzi o miejsce, to ma to być na osiedlu Chojnicka II, gdzie jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta za
okres od dnia 18 czerwca do dnia 18 sierpnia 2015 r., nie wnosząc uwag.
Powyższa Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Punkt 4.
Interpelacje i wnioski radnych.
Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:
Radna A. Andrzejewska:
1) Zwróciła się z prośbą o rozważenie postawienia dwóch znaków „Stop”:
a) na końcu ul. Krzywoustego przed wjazdem na ul. Królowej Jadwigi, gdzie widoczność
jest bardzo ograniczona;
b) przed wyjazdem od p. Kukwisza – jest tam ograniczona prędkość, ale w tym miejscu
wskazane byłoby postawienie znaku „Stop”.
2) Prosiła o zainstalowanie lampy przy siłowni napowietrznej w Parku Miejskim, ponieważ
nie wszystkie lampy tam świecą, a przydałoby się w tym miejscu jedno oświetlenie, żeby
można było bezpiecznie korzystać z tych urządzeń.
3) Poruszyła sprawę dotyczącą fontanny w Parku Miejskim. Powiedziała, że miała być
fontanna a póki co, to najczęściej wody w niej nie ma. Jest to może mniejszy problem,
natomiast większym problemem są kamienie, które są porozrzucane w fontannie – może
jest to jako element zdobniczy, jednak stanowią one niesamowite zagrożenie dla dzieci.
Była świadkiem i udzielała pomocy dziecku, które po tym biegało, przewróciło się
i skaleczyło. Powiedziała, że trudno wytłumaczyć dzieciom, iż fontanna to nie jest plac
zabaw i myśli, że tego typu zdarzenia mogą pojawiać się częściej. Zapytała czy ten gruz,
kamienie w fontannie położone są tymczasowo, czy ma być tam coś zmienione.
Radny K. Kulasek :
Zapytał czy już coś wiadomo w sprawie oświetlenia tylnej części promenady, o czym mówił
na jednej z komisji – dlaczego nie świecą lampy i kiedy to będzie naprawione.
Na powyższe odpowiedzi udzieliła Z-ca Burmistrza M. Chołodowska. Powiedziała, że z tego
co wie to lampy już świecą – była tam awaria spowodowana gałęzią.
Radna A. Jęsiek:
1) Prosiła o utwardzenie drogi na ul. Kujańskiej w stronę budynku nr 22 przy tej ulicy – do
Państwa Koselke, przy byłej „Rakarni”, ponieważ jest tam problem przez cały rok – latem
jest piasek a w pozostałym okresie – błoto. Zapytała, czy można temu jakoś zaradzić.
2) Powiedziała, że na sesji w maju br. zgłaszała interpelację m.in. w sprawie przesunięcia
znaku „zakaz zatrzymywania się i postoju” na ul. Nieznanego Żołnierza. Zapytała, czy jest
już coś wiadomo w tej sprawie, czy jest jakakolwiek odpowiedź.
Radny Z. Muzioł:
Zapytał czy coś już się dzieje w sprawie toalet, o których mówił, tj. 2-ch nowych toalet: przy
ul. Mickiewicza – przy placu zabaw, wybiegu dla psów oraz przy Hospicjum.
Radny K. Koronkiewicz:
1) Powiedział, że cała promenada jest niezbyt dobrze utrzymana. Trwają tam również
budowy, wożony jest piasek, którym zaśmiecone są drogi, przez co jest tam
niebezpiecznie dla rowerzystów. Uważa, że nie byłby to żaden problem, gdyby
wykonawca budowy po godzinach pracy uporządkował teren, tj. zamiótł zalegający tam
piach. Prosił, aby strażnicy patrolujący promenadę zwrócili na to uwagę.
2) Prosił o zastanowienie nad wybudowaniem na Półwyspie Rybackim w przyszłym roku
jednej lub dwóch grilowni, gdzie mieszkańcy nie posiadający działek, ogrodów mogliby
odpoczywać i spędzać czas przy grilu.
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3) Powiedział, że „ostatnio w prasie ukazał się artykuł na temat Związku Gmin Krajny, gdzie
przedstawione były różne malwersacje finansowe. Chciałby dowiedzieć się w jaki sposób
zostało to uregulowane, czy poniesie ktoś tam konsekwencje i czy zostało to zgłoszone
jakimś organom.”
4) Zwrócił się z pytaniem do Pani M. Chołodowskiej jako Przewodniczącej Rady Nadzorczej
MZWiK sp. z o.o. czy za jej zgodą, czy Burmistrza są wysyłane do mieszkańców pisma,
w których nagabuje się, żeby podpisywali umowy, które są dla nich niekorzystne, jak
również sugeruje się, że jeżeli nie podpiszą umów, to stają się złodziejami – mowa też jest
o karze finansowej. Powiedział m.in., że warto by zastanowić się nad zakresem
obowiązków Pani Prezes, bo na razie, tak jak się temu przygląda, to jest sama spychologia
i wszystko co jest złe to nie jest wina wodociągów, tylko wina mieszkańców. Jako
przykłady spychologi podał: 1) sprawę przyłączy – ludzie będą musieli sobie sami
naprawiać, bo wodociągi pozbędą się tego problemu; 2) zalewane piwnice na
Pl. Paderewskiego i odpowiedź pani prezes, że to nie jest wina wodociągów; 3) zalane
mieszkania, przede wszystkim na ul. Jastrowskiej i odpowiedź, iż to nie jest wina
wodociągów, że zapchana jest kanalizacja. Uważa, że to nie jest chyba zadaniem Pani
Prezes, żeby pozbywać się i spychać kłopoty na mieszkańców, tylko rozwiązywać
problemy.
5) Przedstawił sprawę odoru z kanalizacji na osiedlu Chojnicka, o którym to problemie
mówił kiedyś na komisjach. Powiedział m.in., że od października do marca wychodził
bardzo silny odór do mieszkań i pomimo wietrzenia, nie szło w mieszkaniu wytrzymać.
Było to zgłoszone do Pani Prezes – przyjeżdżali pracownicy, sprawdzali. Zostały podjęte
jakieś próby a kierownik powiedział, że najprawdopodobniej ktoś coś zrzuca do
kanalizacji albo za małe są odpowietrzniki. Trwało to prawie do końca marca, kiedy to
odór wydobywał się 2 – 3 razy w tygodniu. Powiedział, że po 4 miesiącach dostał pismo,
w którym cyt: „Pani Prezes mówi, że to nie jest wina wodociągów, że ten odór jest, że to
albo ja mam źle kanalizę zrobioną w domu, albo na przyłączu mam bród, że oni za
odpłatnością mogą to chemicznie wyczyścić”. Nie wie czy w tym kierunku mamy iść, że
Pani Prezes tylko będzie spychała na wszystkich problemy. Prosił o przekazanie
Burmistrzowi, żeby cyt: „zainteresować się jaka jest faktycznie działalność Pani Prezes
i uważam, że za te słowa, które mówią, że potencjalnie jesteśmy złodziejami, jeżeli nie
podpiszemy oczywiście umowy w tym przypadku, to powinna ponieść jakieś
konsekwencje”.
Radny H. Golla:
1) Poruszył temat przebudowy odcinka ulicy między ul. Boh. Westerplatte i ul. Norwida.
Zapytał czy w miesiącu wrześniu rozpoczną się prace na tym odcinku, czy może zapewnić
tych, którzy tam mieszkają, że miasto spowoduje to, że te prace na pewno rozpoczną się
w tym roku i w tym roku jeszcze zakończą.
2) Powiedział, że na jednej z sesji poruszany był temat ul. Nieznanego Żołnierza i chodnika
na odcinku od ronda – od Policji wzdłuż Parku Miejskiego do ul. 600 Lecia, który
z pewnych względów wydaje się zupełnie niepotrzebny, ponieważ równolegle do niego
w parku jest również chodnik, a to miejsce można by wykorzystać chociażby na miejsca
parkingowe z likwidacją znaku ”zakaz postoju”.
Radny K. Kulasek :
Przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rady przyznano środki finansowe na budowę
publicznej toalety przy kościele p.w. św. Piotra i Pawła. Powiedział, że ostatnio sprawdzał
i nie ma żadnej informacji, ani znaku, żeby przyjezdny czy ktokolwiek mógł skorzystać z tego
miejsca. Zapytał czy można by to sprawdzić jak to funkcjonuje, bo z tego co wie, miała to być
publiczna toaleta czynna przez całą dobę.
Radny J. Kołodziejczyk:
Zapytał czy już coś wiadomo w sprawie wniosku, który Urząd skierował do Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, dotyczącego działań monopolistycznych „Energetyki”.
Radna A. Rogut
1) Podziękowała za wykonanie zejścia na ul. Partyzantów. Powiedziała, że brakuje tam
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jeszcze odpowiedniego oświetlenia i w nocy można spaść z tych schodów – są tam słupy
i brakuje tylko zainstalowania lamp.
2) Powiedziała, że została zainstalowana siłownia, która jak na razie ma bardzo duże
obłożenie. Prosiła o ustawienie tam również kosza na śmieci i stojaka na rowery.
Odpowiedzi na Interpelacje i zapytania radnych udzieliła w pkt 19 porządku obrad sesji Z-ca
Burmistrza Miasta Małgorzata Chołodowska oraz Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. Edyta Iwańska.
Punkt 5.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie za
rok 2014.
Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie za rok
2014. Było ono omawiana na posiedzeniach komisji.
Podczas dyskusji radny J. Kołodziejczyk zapytał o bon na zasiedlenie jako forma aktywizacji
zawodowej, z której skorzystał 5 osób na kwotę 26.100 zł. Zapytał, jakie są warunki, żeby to
otrzymać – czy dotyczy to również mieszkańców Złotowa wyjeżdżających do Niemiec, Anglii, Holandii.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łucja Greczyło – powiedziała m.in., żeby te nasze spotkania odnosiły się przede wszystkim do współpracy i do inicjatywy Radnych w zakresie asygnowania środków do ośrodka pomocy społecznej w celu wspólnej realizacji projektów na
rzecz osób, które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Takie projekty Urząd Pracy może realizować pod warunkiem, że ośrodek pomocy społecznej zagwarantuje wsparcie psychologiczne warsztatowe,
finansowane ze środków budżetu miasta, natomiast Urząd Pracy dofinansuje prace społecznie
użyteczne. Powiedziała, że Urząd Pracy na rzecz miasta i wszystkich gmin, świadczy usługi
finansowane z funduszu pracy w postaci programu SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna), co ułatwia ośrodkom pomocy społecznej uzyskiwanie informacji na temat osób bezrobotnych, w tym zakresie, które są potrzebne ośrodkowi pomocy społecznej,
żeby udzielać wsparcia finansowego i ewentualnie podejmować działania na rzecz klientów,
którzy są zarówno bezrobotnymi, jaki i korzystającymi z ośrodków pomocy społecznej. Program ten jest sfinansowany ze środków funduszu pracy i upoważnienia do dysponowania tym
projektem, wydawane są też przez dyrektora Urzędu Pracy. Powiedziała, że bardzo jej zależy
na tym, żeby bardziej konstruktywnie rozmawiać o tym, co można zrobić na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, a nie tylko omawiać to, co jest w kompetencjach Powiatowej Rady Rynku Pracy, bo ocena funkcjonowania podziału środków na poszczególne zadania, to w przypadku funduszu pracy, który jest funduszem celowym, leży w kompetencji Powiatowej Rady
Rynku Pracy. Jeżeli chodzi o bony na zasiedlenie odpowiedziała, że wynika, to z ustawy i
mogą z tego skorzystać wszystkie osoby, które spełniają wymogi ustawowe, tj. jeżeli odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż 80 km i dojazd trwa więcej niż 3 godziny w
obie strony – dotyczy to również osób, które podejmują pracę zagranicą.
Na tym dyskusję zakończono.
Rada Miejska zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu
Pracy w Złotowie za rok 2014, nie wnosząc uwag.
Powyższe Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Punkt 6.
Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji przewidywanych na
rok 2015.
Radni otrzymali Informację Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji przewidywanych na rok 2015. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.
Dyskusji nie było.
Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji przewidywanych na rok 2015, nie wnosząc uwag.
Powyższa Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Punkt 7.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok
2015.
Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2015 były
omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.
Podczas dyskusji Przewodniczący pięciu komisji poinformowali, że komisje pozytywnie
zaopiniowały i głosowały projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok
2015 z przyjętym wnioskiem dotyczącym przeznaczenia środków na zagospodarowanie terenu
zielonego przy ul. Słowackiego, tj. „aby w wydatkach zdjąć kwotę 450.000,- zł. w dziale
900 rozdziale 90004 i jednocześnie zwiększyć wydatki o tę kwotę w dziale 600 rozdziale
600016”.
Wiceprzewodniczący Rady St. Wojtuń – udzielił dodatkowych informacji w omawianym
temacie. Powiedział m.in., że nie chodzi tutaj, że radni chcą zdjąć wykonanie tej inwestycji,
bo tak może to być przez wszystkich odebrane, ale po prostu kwota, która miała być
przeznaczona na to zadanie jest, zdaniem radnych, za wysoka i czekamy na jakieś inne
rozwiązanie, które będzie mniej kosztowne.
Przewodniczący Rady K. Żelichowski poddał pod głosowanie wniosek złożony przez pięć
komisji: „aby w wydatkach zdjąć kwotę 450.000,- zł. w dziale 900 rozdziale 90004
i jednocześnie zwiększyć wydatki o tę kwotę w dziale 600 rozdziale 600016”, który został
przyjęty jednogłośnie, 15. głosami „za”.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji. – pięć
komisji pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały z przedstawionym wyżej wnioskiem a Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych – negatywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 – z przyjętym wcześniej
wnioskiem.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI.54.2015 w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015.
Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.
Punkt 8.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji
i dotyczy udzielenia pomocy finansowej w kwocie 20 tys. zł. Województwu Wielkopolskiemu
w realizacji zadania pn. “Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Jastrowskiej” w Złotowie
w wysokości 20.000 zł.
Podczas dyskusji radny J. Kołodziejczyk powiedział, że jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie, to
także na ul. Jastrowskiej, w okolicach skrzyżowania z ul. Wielatowską, jest podobna sytuacja,
że dużo dzieci, które idą do Szkoły Podstawowej Nr 2 czy Gimnazjum Nr 2, muszą przejść
przez tę ulicę – odcinek ten jest dość prosty, rozwijane są duże prędkości i dlatego takie
rozwiązanie, które jest proponowane w okolicach ul. Gorzelnianej, również tam by się
przydało. Uważa, że jeżeli takie rozmowy zostaną podjęte, to należałoby także poruszyć
i próbować załatwić sprawę przejścia w okolicach skrzyżowania z ul. Wielatowską, tj.
założenia sygnalizacji świetlnej.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji. –
wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI.55.2015 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.
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Punkt 9.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X.47.2015 w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, znajdujących się na obszarze Miasta
Złotowa wybudowanych przed 1980 rokiem, w których wykonano remont elewacji.
Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.
Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały dotyczy sprostowania oczywistej
omyłki pisarskiej.
Dyskusji nie było.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji. –
wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr
X.47.2015 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich
części, znajdujących się na obszarze Miasta Złotowa wybudowanych przed 1980 rokiem,
w których wykonano remont elewacji.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI.56.2015 o zmianie uchwały nr X.47.2015
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części,
znajdujących się na obszarze Miasta Złotowa wybudowanych przed 1980 rokiem, w których
wykonano remont elewacji.
Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.
Punkt 10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta Złotowa na
lata 2015 – 2018.
Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.
Przewodniczący Rady K. Żelichowski przypomniał, że projekt uchwały został przygotowany
przez Kluby Radnych: „Zadbajmy o Złotów” i „Dla Dobra Złotowian”.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Dyskusji nie było.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji –
wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków
działania Burmistrza Miasta Złotowa na lata 2015 – 2018.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI.57.2015 w sprawie ustalenia kierunków
działania Burmistrza Miasta Złotowa na lata 2015 – 2018.
Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.
Punkt 11.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Zamierzenia inwestycyjne
Gminy Miasto Złotów na lata 2016 – 2018”.
Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.
Przewodniczący Rady K. Żelichowski przypomniał, że projekt uchwały został również
przygotowany przez Kluby Radnych: „Zadbajmy o Złotów” i „Dla Dobra Złotowian”.
Dyskusji nie było.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji –
wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
pod nazwą „Zamierzenia inwestycyjne Gminy Miasto Złotów na lata 2016 – 2018”.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI.58.2015 w sprawie przyjęcia programu pod
nazwą „Zamierzenia inwestycyjne Gminy Miasto Złotów na lata 2016 – 2018”.
Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.
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Punkt 12.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020” przedłożonego przez Miejski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie.
Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.
Podczas dyskusji Radny K. Koronkiewicz powiedział m.in., że z przedłożonego planu rozwoju
i modernizacji wynika, że „jest znów sięganie do kieszeni mieszkańca”. Wiadomo, że będą
głosy, iż trzeba te inwestycje zrobić – może to i racja, ale czy w takim tempie i przy takich
kosztach udziału mieszkańców. Powiedział, że z tytułu modernizacji cena wzrośnie, łącznie
przez te lata, średnio o 1,40 zł. ale są jeszcze inne podwyżki, np. prądu – co roku są podwyżki
rzędu prawie 10 % a przy przedstawionych kalkulacjach obliczył, że podwyżki co roku będą
sięgały ponad 10 %. Nigdzie nie zauważył zapisu, że po zakończeniu działań inwestycyjnych,
cena zostanie pomniejszona o te 1,40 zł. Powiedział, że jest przeciwny przyjęciu
przedstawionemu projektowi planu – nie wie czy mieszkańcy Złotowa są gotowi na przyjęcie
tak wysokich podwyżek cen.
Radny J. Kołodziejczyk – powiedział, że Komisja Gospodarki Miejskiej uważa, że projekt
planu modernizacji i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych trzeba poprzeć,
ponieważ bez takiego planu, który musi zostać uchwalony, nie ma możliwości sięgania po
środki zewnętrzne. Priorytetem w tym planie powinna być modernizacja oczyszczalni ścieków
i to nie podlega żadnej dyskusji – jest to sprawa, która w tych latach, do 2020 r., powinna być
załatwiona. Powiedział, że jest możliwość wsparcia tych zadań z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego – WRPO 2014 + i to na największe zadanie, które jest
do zrealizowania, tj. na modernizację oczyszczalni ścieków. Z tego co orientuje się, to jest
możliwość uzyskania dofinansowania do 85 % i zakładając, że modernizacja oczyszczalni
ścieków może kosztować około 10 mln zł., to oznacza, że trzeba mieć około 1,5 mln zł.
środków własnych. Uważa, że jest to zadanie, które musi być wykonane w okresie tej
kadencji. Powiedział, że na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej poproszono Panią
Prezes, która dokładnie wszystko wyjaśniła a plan ten, jeżeli chodzi o modernizację sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych, jest planem maximum. Zwrócił uwagę na to, że corocznie
budżet jest uchwalany przez „miasto” i od nas, jako Radnych, będzie zależało to, w jakim
stopniu wesprzemy te wszystkie inwestycje. Dlatego prosił o pozytywne przegłosowanie tej
uchwały, tak jak zrobiła to Komisja Gospodarki Miejskiej.
Na tym dyskusję zakończono.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – pozytywnie projekt uchwały zaopiniowały Komisje: Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej; negatywnie, Komisje: Finansów Miejskich, Budżetu oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki; nie zaopiniowały Komisje: Bezpieczeństwa Publicznego oraz Zdrowia i Opieki Społecznej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
„Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 –
2020” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Złotowie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 14. radnych, przeciw – 1.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI.59.2015 w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020”
przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie.
Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.
Punkt 13.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Złotowie.
Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.
Dyskusji nie było.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
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Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji –
wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Dziennym
Domu „Senior-WIGOR” w Złotowie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI.60.2015 w sprawie określenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Dziennym Domu „SeniorWIGOR” w Złotowie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotowie.
Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.
Punkt 14.
Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników.
Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia
od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji
o kandydatach na ławników.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI.61.2015 w sprawie zasięgnięcia od
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach
na ławników.
Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.
Godz. 16.05. Przewodniczący Rady ogłosił 10. minutową przerwę.
Obrady wznowiono o godz. 16.15.
Obecnych było 15. radnych.
Punkt 15.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów.
Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.
Radny J. Kołodziejczyk – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej przedstawił
i uzasadnił wnioski przyjęte przez Komisję, dotyczące omawianego projektu uchwały:
1) w § 7 ust. 2. o treści „Zasady i warunki obniżania czynszu określa odrębna uchwała” dopisać: „w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasto Złotów.”;
2) w § 9 dopisać ust. 4. o treści: „Lokale socjalne oddawane w najem powinny być odnowione.”;
3) w § 20:
- ust. 4.: poprawić zapis „wizję lokalną” na „wizje lokalne”,
- skreślić ust. 5 o treści: „Wizja lokalna przeprowadzona przez Komisję winna być dokonywana nie rzadziej niż raz na cztery lata.”;
4) w § 21: skreślić ust. 7 o treści: „Trzykrotna odmowa przyjęcia zaproponowanego lokalu
skutkuje skreśleniem z listy i odstąpieniem od realizacji wniosku o zawarcie umowy najmu.”
Z-ca Burmistrza M. Chołodowska – powiedziała, że jeśli chodzi o wniosek dotyczący § 9 –
dopisanie w ust. 4. „ Lokale socjalne oddawane w najem powinny być odnowione.”, to wątpliwość radcy prawnego budzą dwie kwestie, tj.: nie jest miejsce tego zobowiązania w tej uchwale oraz należałoby bardziej precyzyjnie zdefiniować określenie „ być odnowionym”, dlatego,
że odnowienie może dotyczyć tylko ścian, natomiast równie dobrze może oznaczać jakiś
większy remont.
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Radny J. Kołodziejczyk – poinformował, że zapis, który został zaproponowany znalazł
w uchwale innej rady miejskiej, z czego skorzystał i nie budził on tam wątpliwości.
Innych uwag, propozycji zmian do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione wnioski.
Za tym, żeby w przedłożonym projekcie uchwały:
1) w § 7 ust. 2. o treści „Zasady i warunki obniżania czynszu określa odrębna uchwała” dopisać: „w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasto Złotów.” – głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób;
2) w § 9 dopisać ust. 4. o treści: „ Lokale socjalne oddawane w najem powinny być odnowione.” – głosowało 11 radnych., 4.- „wstrzymało się od głosowania”;
3) w § 20:
a) ust. 4.: poprawić zapis „wizję lokalną” na „wizje lokalne”,
b) skreślić ust. 5 o treści: „Wizja lokalna przeprowadzona przez Komisję winna być dokonywana nie rzadziej niż raz na cztery lata.”;
– głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób;
4) w § 21: skreślić ust. 7 o treści: „Trzykrotna odmowa przyjęcia zaproponowanego lokalu
skutkuje skreśleniem z listy i odstąpieniem od realizacji wniosku o zawarcie umowy najmu.” – głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób;
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji –
wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony radnym projekt uchwały, z tym, że
Komisja Gospodarki Miejskiej – z przyjętymi wyżej poprawkami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI.62.2015 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów.
Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.
Punkt 16.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VII/56/11 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata 2012 –
2016”.
Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.
Dyskusji nie było.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji –
wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr
VII/56/11 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2016”.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI.63.2015 o zmianie uchwały nr VII/56/11
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2016”.
Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.
Punkt 17.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXIX.359.2014 w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2015 rok.
Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.
Dyskusji nie było.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji –
wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.
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W związku z tym, że nie zgłoszono uwag, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXXIX.359.2014 w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2015 rok.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI.64.2015 o zmianie uchwały nr
XXXIX.359.2014 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Miasto Złotów na 2015 rok.
Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.
Punkt 18.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.
Dyskusji nie było.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji –
wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia
odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI.65.2015 w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.
Punkt 19.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Z-ca Burmistrza Miasta M. Chołodowska – udzieliła odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych:
Radnej A. Andrzejewskiej:
1) W sprawie znaków drogowych odpowiedziała, że około 2 miesiące temu jeździła po
mieście specjalna komisja złożona z przedstawicieli Policji, także pracownika Urzędu
i identyfikowała te miejsca, w których albo sygnalizacja, albo oznakowanie jest do
poprawy. W tej chwili nie potrafi powiedzieć czy są tam ujęte akurat te wymienione
miejsca. Dotyczy to również sprawy przeniesienia znaku na ul. Nieznanego Żołnierza,
o co wnosiła radna A. Jęsiek. Zobowiązała się, że sprawdzi czy te miejsca zostały
wymienione w protokole, ewentualnie będą podjęte działania w tej sprawie.
(Odpowiedź również dla radnej A. Jęsiek – pkt 2)
2) Jeśli chodzi o zainstalowanie lampy przy siłowni napowietrznej w Parku Miejskim oraz
przy ul. Partyzantów (interpelacja radnej A. Rogut) odpowiedziała, że oświetlenie jest
dość newralgicznym tematem ze względu na to, że nie będące własnością miasta, jest
kosztowne, natomiast do naszego oświetlenia nie da się tak łatwo dokładać lamp.
Powiedziała, że zapisała te uwagi i musimy rozpoznać czy to będzie w ogóle możliwe,
przede wszystkim jeśli chodzi o finanse.
(Odpowiedź również dla radnej A. Rogut – pkt 1)
3) W sprawie fontanny w Parku Miejskim odpowiedziała, że nie będziemy dyskutować na
temat gustów – fontanna jest, jaka jest. Natomiast jeśli chodzi o kamienie w fontannie, to
uważa, że należałoby zwrócić uwagę opiekunom dzieci, bo to nie jest miejsce do zabawy
i rodzice powinni zwracać większą uwagę na bawiące się tam dzieci.
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Radnej A. Jęsiek:
1) W sprawie przesunięcia znaku na ul. Nieznanego Żołnierza powiedziała, że temat trzeba
dokładnie rozeznać oraz jak w pkt 1) odpowiedzi radnej A. Andrzejewskiej.
2) Jeśli chodzi o utwardzenie drogi na ul. Kujańskiej odpowiedziała, że na tym osiedlu jest
parę takich zostawionych odcinków dróg – rozpoznamy sprawę i jeśli będzie można, to
dołożymy do listy zadań.
Radnemu Z. Muziołowi:
Jeśli chodzi o toalety odpowiedziała, że radny Z. Muzioł jest jedyną osobą, która to ciągle
podnosi i nie wie czy to jest rzeczywiście taka potrzeba nie ujawniana, czy chodzi o to, że jest
to być może zbyt wstydliwy temat dla takiego bez publicznego dyskutowania i dlatego nie
podejmujemy żadnych konkretnych działań.
Radnemu K. Koronkiewiczowi:
1) Jeśli chodzi o zaśmiecenie poszczególnych odcinków dróg, promenady odpowiedziała, że
to jest dłuższy temat i mówiła to też na komisjach. Powiedziała, że umowa z Miejskim
Zakładem Usług Komunalnych jest tak skonstruowana, że bardzo trudno wyegzekwować
porządne sprzątanie miasta i ciągle są problemy z jakimiś odcinkami. MZUK ma to
w zakresie, a o ile dobrze pamięta, to promenada w ogóle nie jest ujęta w harmonogramie.
Natomiast jeśli chodzi o sprzątanie poszczególnych odcinków, to interweniujemy
doraźnie, aczkolwiek nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ zawsze ciągle jest coś
niewłaściwie posprzątane.
2) Jeśli chodzi o grilownie na promenadzie odpowiedziała, że tak jak radny K. Koronkiewicz
słusznie zauważył, jest to temat przyszłości.
3) Jeśli chodzi o Związek Gmin Krajny odpowiedziała, że nie jest osobą upoważnioną do
wypowiadania się w tej sprawie, ponieważ Przewodniczącym Związku Gmin Krajny jest
Burmistrz A. Pulit i nie ma żadnej kompetencji ani delegacji do tego, żeby wypowiadać
się w tej sprawie.
Odpowiedzi na pkt 4) i 5) Interpelacji Radnego K. Koronkiewicza udzieliła Prezes Miejskiego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – E. Iwańska w dalszej części tego punktu
porządku obrad.
Radnemu H. Golla:
1) W sprawie przebudowy odcinka ulicy między ul. Boh. Westerplatte i ul. Norwida
odpowiedziała m.in., że przetarg został ogłoszony i uważa, że prace powinny rozpocząć
się na początku października.
2) Jeśli chodzi o ul. Nieznanego Żołnierza odpowiedziała, że sprawa jest trochę bardziej
skomplikowana, ponieważ wielokrotnie zgłaszano, że ulica ta jest generalnie zbyt wąska.
W związku z tym wątpi czy wybudowanie tam parkingu będzie zasadne. Jeżeli już, bo
rzeczywiście ten chodnik nie jest specjalnie zbyt często używany, to być może bardziej
zasadne byłoby poszerzenie ulicy, niż budowanie parkingu, który dodatkowo ograniczy
widoczność. Powiedziała, że zapisała temat i rozpoznamy to.
Radnemu K. Kulasek:
Jeśli chodzi o sprawę dotyczącą toalety przy kościele św. Piotra i Pawła odpowiedziała, że
trudno jej coś powiedzieć, ponieważ nie zna tej umowy. Rozumie, że była jakaś formalna
umowa z parafią, bo rzeczywiście tego oznakowania nie ma. Powiedziała, że sprawdzi czy
zapisy o oznakowaniu zostały zawarte w umowie, bo ma do tego wątpliwości – jeżeli tak, to
będziemy prosili proboszcza, żeby rzeczywiście wywiązał się ze swojej części umowy.
Radnemu J. Kołodziejczykowi:
W sprawie wniosku dotyczącego działań monopolistycznych „Energetyki” odpowiedziała, że
otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że podejmują
sprawę z urzędu. Stwierdzili, że będzie to trwało – jest szansa, że skarga jest zasadna.
Radnej A. Rogut:
1) W sprawie oświetlenia na ul. Partyzantów powiedziała, że temat rozpoznamy oraz jak
w pkt 2) odpowiedzi radnej A. Andrzejewskiej.
2) Jeśli chodzi o siłownię na os. Zamkowa, o czym była już mowa na komisji odpowiedziała,
że rozpoznała sprawę. Powiedziała m.in., że dokupiono 30 koszy z funduszy Związku
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Gmin Krajny, które będą rozstawiane – siłownia będzie również uwzględniona na tej
liście. Natomiast nie może obiecać stojaka na rowery, ponieważ jest to wprawdzie drobna
sprawa, ale zbyt jednostkowa. Powiedziała, że sprawę stojaków na rowery będziemy
starali się rozwiązać bardziej kompleksowo w przyszłym roku i postawimy je w większej
liczbie punktów w mieście.
Przewodniczący Rady K. Żelichowski powiedział, że rozumie, iż jak wróci Burmistrz, to
radny K. Koronkiewicz otrzyma odpowiedź na interpelację, co potwierdziła Z-ca Burmistrza
M. Chołodowska.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Prezes MZWiK Sp. z o.o. E. Iwańskiej.
Prezes MZWiK Sp. o.o. E. Iwańska:
- Podziękowała wszystkim radnym głosującym za uchwałą w sprawie uchwalenia „Planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2020”,
która dla MZWiK jest absolutnie dokumentem niezbędnym. Szczególnie podziękowała
radnemu J. Kołodziejczykowi, że wyjaśnił to co powiedziała również na komisjach i, że
wtajemniczył radnych jak to wygląda w MZWiK.
- Udzieliła odpowiedzi na interpelacje Radnemu K. Koronkiewiczowi:
1) Jeśli chodzi o umowy odpowiedziała m.in., że temat ten był szeroko omawiany na
poprzednich sesjach. W tej chwili pozostało do podpisania około 100 umów. Są to
umowy z osobami, które głównie przebywają poza terenem Złotowa, np. za granicą
lub mają nieuregulowany status prawny nieruchomości, trwają sprawy spadkowe
i inne. Powiedziała, że nie skąd radny K. Koronkiewicz wziął słowa, iż „każdy jest
złodziejem kto nie podpisał umowy”. W piśmie tym napisano: cyt.: „prosimy
o odesłanie umowy podpisanej”. Jeśli chodzi o nagabywanie ludzi o umowy, o czym
mówił radny K. Koronkiewicz, powiedziała, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę – art. 6 nakazuje, wręcz zobowiązuje MZWiK do zawarcia umowy, dlatego,
że dopiero wtedy, kiedy jest zawarta umowa, można wymagać pewnych rzeczy od
obydwu stron, a kary finansowe wynikają z ustawy, jak i z regulaminu, za którym
m.in. Radny Koronkiewicz głosował. Przedstawiła art. 28 ustawy: ”Kto bez
uprzedniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę
z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5 tys. zł.” oraz art. 8 ust 4: „Kto
bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych
podlega karze ograniczenia wolności lub karze grzywny do 10 tys. zł.” Powiedziała, że
nie wymyśla nowych paragrafów, ponieważ są to obowiązujące zapisy i radny
Koronkiewicz ma doskonale świadomość, że takie są – zarówno w regulaminie jak
i w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Jeżeli chodzi o przyłącza, powiedziała
m.in., że podobno w Sejmie jest już projekt nowego rozporządzenia, w którym
przyłącze będzie stanowiło własność „wodociągów” do granicy działki czyli każdy
obywatel będzie odpowiadał za przyłącze tylko na swoim terenie. Jest to dla niej
logiczne i bardzo mądre, ponieważ w tej chwili, jeżeli ktoś ma awarię na przyłączu, to
świadomie często nie informuje o tym i MZWiK ponosi straty. Powiedziała, że cieszy
się, iż sytuacja ta będzie uregulowana. Jak przejmą przyłącza, wówczas również będą
musieli zmienić wszystkie umowy w mieście – około 2 tys. odbiorców.
2) Udzieliła odpowiedzi, wyjaśnień dotyczących odoru z kanalizacji na ul.
Rzemieślniczej. Powiedziała m.in., że Radny K. Koronkiewicz otrzymał pismo,
o którym wspominał, ponieważ niejako to nie jest sprawa MZWiK. Sprawa ta dotyczy
trzech budynków zamieszkałych na końcówce ul. Rzemieślniczej. Po kilkukrotnym
sprawdzeniu doszli do wniosku, że wystąpiło to trzykrotnie w okresie przedwiośnia
i sprawa się uspokoiła a przyczyną tych kłopotów – odorów jest zakład produkcyjny,
który znajduje się na tej ulicy. Powiedziała, że właściciel nie wpuszcza ich na posesję
– szczuje psami i nie odbiera korespondencji, nie odbiera telefonów itd. Problem
z odorem występuje tylko w trzech mieszkaniach, które są bardzo blisko
zlokalizowane tego zakładu – dalej sytuacja ta nie występuje, ponieważ większa ilość
ścieków rozcieńcza te zapachy. Natomiast kierownik, który był na posesji Radnego
K. Koronkiewicza stwierdził jednoznacznie, że nie jest to zapach ścieków.
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Powiedziała, że problem istnieje i myśli, że musimy go wspólnie rozwiązać, bo być
może, że jest również problem na przyłączu. Jeżeli chodzi o cenę, o której mówił
Radny K. Koronkiewicz, powiedziała, że wprowadził wszystkich mieszkańców
w błąd, bo „wyciągnął z kapelusza” cenę 1,40 zł. Absolutnie nie było mowy o takiej
podwyżce – jest to łączna podwyżka przez 5 lat prowadzonych inwestycji i kolejno
latami, tj.: w 2016 r. – 12 groszy, co już chyba nie brzmi tak strasznie jak 1,40 zł.,
następnie jest to 36 gr., 30 gr., 30 gr. i 31 gr. Nie wie skąd radny K. Koronkiewicz
wziął podwyżkę w wysokości1,40 zł.
Radny K. Koronkiewicz – nawiązując do sprawy odoru z kanalizacji odczytał fragment
pisma jakie otrzymał w tej sprawie z MZWiK, zwracając uwagę, iż z pisma wynika, że
odór występuje u niego, czemu zaprzeczyła Prezes E. Iwańska, prosząc, aby odczytał
pismo w całości a nie fragment, bo to nie jest tak jak mówi Radny Koronkiewicz. (Radny
K. Koronkiewicz odczytał w całości pismo w sprawie odoru, które otrzymał z MZWiK).
Prezes MZWiK Sp. z o.o. - udzieliła dodatkowych informacji, wyjaśnień. Powiedziała
również, że zrobiono wszystko, żeby to wyjaśnić.
Ponadto Radny K. Koronkiewicz powiedział, że jeżeli chodzi o podwyżkę 1,40 zł., to
zsumował wszystkie lata. Nawiązał również do sprawy podpisywania umów, a na prośbę
Prezes E. Iwańskiej odczytał w całości pismo MZWiK, które otrzymał w tej sprawie.
Powiedział, że nadal obowiązuje go umowa wcześniej podpisana, ponieważ nikt nie
zerwał z nim tej umowy a na uwagę Prezes E. Iwańskiej, że nie przeczytał nawet nowo
przedstawionej umowy, gdzie jest zapis, artykuł, że przestaje obowiązywać poprzednia
umowa – ulega ona wygaśnięciu, odpowiedział, że umowa przestaje obowiązywać po
podpisaniu nowej. Powiedział m.in., że nie podpisał umowy i jest więcej takich
mieszkańców, którzy jej nie podpiszą – zapytał czy cyt.: „jesteśmy w tym momencie
złodziejami.”
Prezes MZWiK powiedziała m.in., że wcześniej prosili o podpisanie umowy a osób, które
nie podpisały jej, jest około 100.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę Radnemu K. Koronkiewiczowi, żeby nie przesadzać
i zaprzestać tak prowadzonej dyskusji, wyjaśnień. Zaproponował, aby Radny K. Koronkiewicz
spotkał się z Panią Prezes przy kawie, gdzie mogą się trochę pokłócić i wyjaśnił sobie
nurtujące go problemy. Zwrócił Radnemu uwagę, żeby „nie wyzywać się od złodziei”,
ponieważ w piśmie MZWiK takiego słowa nie ma.
Radny K. Koronkiewicz powiedział, że nie zgadza się z taką opinią i z częścią mieszkańców
nie podpiszą umowy, Prezes E. Iwańska powiedziała, że nie ma problemu, tylko życzą sobie
tej odmowy na piśmie, dlatego, że muszą rozliczyć się z każdej umowy w UOKiK, gdzie
poszła już odpowiedź w sierpniu.
Prezes MZWiK E. Iwańska udzieliła odpowiedzi na dalszą część interpelacji Radnego
K. Koronkiewicza w sprawie fontanny przy Pl. Paderewskiego. Powiedziała, że faktycznie
wystąpiła tam awaria eksploatacyjna. W ubiegłym roku wymieniono całość armatury na
stalową, bo wcześniej była plastikowa i nie spodziewano się w tym roku awarii między
budynkiem a samą fontanną. Była to zwyczajna awaria a nie złośliwe działanie, która nastąpiła
w momencie uruchomienia fontanny. Ponadto powiedziała, że pani, która posiada piwnicę,
gdzie zlokalizowane są te urządzenia, w ubiegłym roku otrzymała od MZWiK
odszkodowanie, czego też nie powiedziała na forum i radny K. Koronkiewicz również. Na
uwagę K. Koronkiewicza, że tam kilkakrotnie było zalane, Prezes E. Iwańska odpowiedziała,
że pracuje 3,5 roku i jest to drugi raz.
Radni nie wnieśli uwag do udzielonych odpowiedzi.
Punkt 20.
Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.
1. Głos zabrał Poseł na Sejm St. Chmielewski, który poruszył sprawy związane z tematyką
sesji. M.in. zaapelował do Radnych i Burmistrza Miasta, aby do tematu, kolejnego
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów
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po roku 2016 podeszli z odpowiednim wyprzedzeniem. Powiedział m.in., aby nie odkładać
tego tematu do końca możliwego terminu, bo sprawa ta wymaga zastanowienia czy
w mieście Złotowie mają być mieszkania komunalne, czy też mają być tylko mieszkania
własnościowe. Jeżeli mają być mieszkania komunalne, to w jaki sposób mają one
powstawać i w jaki sposób mają być finansowane, w jaki sposób potem będzie przebiegała
gospodarka tymi lokalami. Aby do tego podejść, trzeba też podsumować program, który
do tej pory był a jego kontakt z kierownikiem MZGL wskazuje na to, że ten czas powoli
nadchodzi. Powiedział, że jeżeli chodzi o substancję mieszkaniową, to cały czas zmienia
się sytuacja mieszkaniowa, również w zakresie własności – maleje udział gminy,
w związku z tym trzeba też przygotować nowy sposób kontaktowania się
z współwłaścicielami w ramach znanej już zasady wspólnot mieszkaniowych w tych
obiektach, które istnieją, a w nowych obiektach – odpowiedzieć sobie na pytanie, czy
w ogóle sprzedawać lokale nowo wybudowane. Zwrócił uwagę na to, iż mieszkańcy
Złotowa dość często zgłaszają się na dyżur poselski z problemem mieszkaniowym, z czego
odnosi wrażenie, że potrzeby w tym zakresie ciągle istnieją i są one w różny sposób
zaspokajane – nie twierdzi, że źle i prosił, aby tak tego nie odbierać. Zwrócił uwagę, że nie
zawsze są to ludzie, którzy rozumieją wprost przepisy i pewne wymogi. Powiedział, że
dobrze jest doprowadzić zawsze do takiej sytuacji, żeby ten kto korzysta z mieszkania
komunalnego nie miał długu w opłacania czynszu i opłat związanych z korzystania
z lokalu, ale też żeby mógł dokonać stosunkowo szybko zamiany w momencie, kiedy lokal
stanie się dla niego uciążliwy z różnych przyczyn, czy to za duży czy za mały, bo rodzina
się powiększyła, ponieważ niektórzy wyciągają z tego wnioski, że nie jesteśmy
zainteresowani tym, żeby można było tutaj żyć, pracować i mieszkać. Niektórzy mówią, że
lepiej wyjechać, bo w innych państwach jest łatwiej uzyskać mieszkanie, czy związaną
z tym również pomoc mieszkaniową. Uważa, że skończy się rok 2015 i rok 2016 będzie
tym dobrym okresem na to, żeby przygotować dobre założenia i zasady wieloletniego
programu. Powiedział, że w mieście jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, która obejmuje
stosunkowo duży obszar miasta i tam w zasadzie wszystko jest jasne w jaki sposób to się
dzieje, ale nie do końca idzie to przenieść na zasoby komunalne, natomiast można
w ramach pewnej konsultacji ten temat omawiać z przedstawicielami spółdzielców.
Podziękował również za to, że będzie modernizowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna.
Zaapelował do wszystkich, również do Radnych, aby podpisywać umowy na dostawę
wody i odbiór ścieków, ponieważ musimy jako mieszkańcy Złotowa, wiedzieć, czego
możemy się spodziewać w tej dziedzinie. Powiedział, że wydatek związany
z modernizacją oczyszczalni ścieków, która została wybudowana ponad 25 lat temu
i, który będzie nas obciążał, musi również zostać dobrze przygotowany i jednocześnie
muszą być pozyskane źródła finansowania zewnętrznego. Podziękował za to, że jest ku
temu formalna podstawa do działania, ponieważ wierzy, że w ten sposób wykorzystamy
środki europejskie, bo to jest w zasadzie ostatnie rozdanie w tym zakresie i trzeba będzie
dobrze się do tego przygotować. Nawiązał do przyjętych na sesji programów: profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz równie ważnego, przeciwdziałania
narkomanii z aspektem również dopalaczowym. Powiedział, żeby zrobić wszystko
wspólnie i tak rozumie te programy, aby w ramach działań profilaktycznych mówić
młodym ludziom, jakie zagrożenie niesie za sobą zarówno alkohol, jak i narkotyki,
dopalacze czy papierosy, bo to też jest uzależnienie. Powiedział, że wierzy, iż Państwo
Polskie, jako inspirator w tej dziedzinie i współfinansujący, z całą pewnością będzie
wspierało wszystkie gminy w tym zakresie.
2. Radny K. Cichański:
1) Prosił o przekazywanie wszystkim radnym, drogą mailową, odpowiedzi na
interpelacje, na które Burmistrz nie udzielił odpowiedzi na sesji.
2) Nawiązał do wypowiedzi Z-cy Burmistrza M. Chołodowskiej w sprawie czystości,
sprzątania na terenie miasta, że gdzieś być może są jakieś drobne nieporozumienia
i ciężko wyegzekwować sprzątanie. Zwrócił uwagę, że firma która sprząta miasto, robi
to od wielu lat i może warto by było spotkać się, porozmawiać, bo być może brak jest
15

3.

4.

5.

6.

komunikacji. Poinformował, że osoby, które go od wielu lat odwiedzały, zawsze
mówiły, że Złotów jest miastem czystym a w tym roku wielokrotnie zdarzało się, co
poruszali również dziennikarze, że była np. nie przystrzyżona trawa i inne rzeczy,
dlatego też uważa, że warto spotkać się z Prezesem MZUK i porozmawiać.
Radny J. Kołodziejczyk – zapytał o sprawę dotyczącą Centralnego Rejestru Umów.
Powiedział, że w Rejestrze jest umowa nr 251/2015 na sporządzenie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka sieci telekomunikacyjnej od ul.
Słonecznej do ul Dorsza dla ul. Zamkowej. Zdziwił się, ponieważ jak od ponad 20 lat
związany jest z samorządem, to nigdy nie zajmowano się tym i jeszcze nie było takiej
sytuacji, aby gmina wykonywała telekomunikacyjne roboty.
Radny K. Koronkiewicz – nawiązał do odpowiedzi Z-cy Burmistrza M. Chołodowskiej
dotyczącej promenady. Powiedział, że jemu chodziło raczej o to, że jeżeli strażnicy
patrolują promenadę, to żeby na zalegający tam piasek zwracali uwagę nie MZUK-owi,
tylko firmom budowlanym.
Radny St. Wojtuń – poruszył sprawę dotyczącą ekologii. Przypomniał, że parę lat temu
była akcja Straży Miejskiej - łącznie chyba z Policją, badania wycieku oleju
z samochodów i myśli, że warto to teraz powtórzyć, bo jak zwraca uwagę na nowe
parkingi, to tych plam jest bardzo dużo. Powiedział, że olej ten spływa potem do naszych
jezior – być może jest oczyszczony po drodze ale nie w całości, więc warto taką akcję
przeprowadzić.
Przewodniczący Rady K. Żelichowski – w imieniu Złotowskiego Klubu Amazonek,
zaprosił na Marsz Różowej Wstążki, który wyruszy sprzed Starostwa Powiatowego w dniu
19 września o godz. 11.00.

Na tym zakończono Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.
Punkt 21.
Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 16 50
zamknął XI sesję Rady Miejskiej.
Protokołował:
J. Manowski
Sekretarz obrad
Anna Rogut
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Żelichowski
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