BRM.0002.20.2020

PROTOKÓŁ NR XX/20
XX SESJI
RADY MIEJSKIEJ
W ŻNINIE

W DNIU 29 MAJA 2020 ROKU

/Zawiera 18 stron i 11 załączników/
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P R O T O K Ó Ł NR XX/20
XX sesji Rady Miejskiej w Żninie,
która odbyła się w dniu 29 maja 2020 roku
w auli Urzędu Miejskiego w Żninie
przy ulicy 700-lecia 39

Wersja cyfrowa posiedzenia sesji stanowiąca integralną część niniejszego protokołu
znajduje się w linku poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=J04PivGVDvA

Szczegółowe imienne wyniki z przeprowadzonych głosowań Rady Miejskiej w Żninie
znajdują się w linku https://bip.umznin.pl/rada/glosowania/97 i stanowią załącznik nr 1
do protokołu.
Protokolant sesji:
Łukasz Lisiecki – Główny Specjalista
AD PKT 1 – Otwarcie i stwierdzenie kworum
Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek - o godz. 1000 otworzył XX sesję i stwierdził,
dzisiejsza sesja ma charakter sesji tradycyjnej i sesji w formie zdalnej. Stwierdził, że w
posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21
osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał zgodnie z art.
14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Listy obecności stanowią załączniki nr 2, 3 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady powitał:
1. Panie i Panów Radnych,
2. Burmistrza Żnina Pana Roberta Luchowskiego i współpracowników,
3. Pozostałe osoby obecne na sali,
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AD PKT 2 - Przedstawienie porządku obrad.
(nagranie 4.20)

Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek – poinformował, że Burmistrz złożył pisemny
wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad tj. projektu uchwały
zmieniającego uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na
pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych.
(5.05) Burmistrz Robert Luchowski -

uzasadnił swój wniosek o wprowadzenie

dodatkowego punktu do porządku obrad.
(9.20) Radny Piotr Ostrowski – odniósł się do proponowanego projektu chwały i zwrócił
uwagę na błędy, które on zawiera. Następnie

wskazał na błędne zapisy w projekcie

uchwały.
(13.00) Burmistrz Robert Luchowski – odniósł się do wypowiedzi radnego Ostrowskiego,
w konsekwencji czego wycofał swój wniosek o wprowadzenie ww. projektu uchwały do
porządku obrad dzisiejszej sesji.
(14.20) Radny Dariusz Kaźmierczak - stwierdził, że uwagi radnego Ostrowskiego są
słuszne. Jet to błąd Burmistrza, gdyż to on przewodzi temu wydziałowi i dobrze, że się
zreflektował i wycofał swój wniosek. Po drugie zwrócił uwagę, że należy się bardziej
przyjrzeć temu projektowi uchwały. Ponadto o ile zrozumiałe jest dotowanie wymiany tzw.
piecy kopciuchów, to nie rozumie dotowania fotowoltaiki. Wygląda to tak jakby ten projekt
był pod kogoś przygotowany. Zwrócił uwagę, że na ten cel są środki rządowe i z tego można
skorzystać. Poza tym w dobie koronawirusa są ważniejsze sprawy i wydatki niż te
zaproponowane w tej uchwale.
(18.10) Burmistrz Robert Luchowski – jak zwykle wypowiedź radnego Kaźmierczaka
wymaga sprostowań. Następnie odniósł się do tych uwag.
(22.56) Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Gogola – odniosła się do proponowanego
projektu uchwały. Informacja o tym, że taki projekt się pojawi została przedstawiona na
Komisji Infrastruktury. Niestety nie było już czasu, aby zwołała posiedzenie Komisji
Ochrony Środowiska. W dniu 5 czerwca odbędzie się posiedzenie poświęcone sprawie
bałaganu panującego przy kontenerach na odpady i wówczas również będzie podejmowany
temat tego projektu.
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(24.50) Burmistrz Robert Luchowski – odniósł się do wypowiedzi radnej Gogoli. Zwrócił
uwagę, że bardzo dobrze się stanie, że ten projekt będzie omawiany na posiedzeniu w dniu 5
czerwca br.
(25.50) Radny Piotr Ostrowski – złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 5 tj.
projektu uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im.
Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego. Uzasadnił to
tym, że Wysoka Rada na poprzedniej sesji wyraziła już swoje stanowisko w tej sprawie.
(27.00) Burmistrz Robert Luchowski – odniósł się do wniosku radnego Ostrowskiego,
nie podzielając poglądu wyrażonego przez radnego dotyczącego powtórnego przedkładania
tego projektu. Następnie uzasadnił powtórne wprowadzenie tego projektu do porządku
obrad.
(31.13) Radny Piotr Ostrowski – stwierdził, że wynik poprzedniego głosowania jest jasny
i czytelny, wskazuje na to, iż uchwała nie została podjęta. Następnie odniósł się do słów
Burmistrza, m.in. do zespołu, który powołał. Zapytał przy tym, gdzie jest to zarządzenie o
powołaniu tego zespołu, ponieważ na BiPie nie zostało zamieszczone.
(32.43) Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek – poddał pod głosowanie wniosek
radnego Ostrowskiego o zdjęcie z porządku obrad pkt 5 tj. projektu uchwały w sprawie
wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie
miejsca realizacji obowiązku szkolnego.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada odrzuciła wniosek radnego Piotra
Ostrowskiego.
(37.00) Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Idzi
Mądry – w imieniu Komisji Infrastruktury

Gospodarki Przestrzennej złożył wniosek

o zdjęcie z porządku obrad pkt 10 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości położonej w Żninie oraz pkt 13 tj. projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Podmurnej.
W zakresie pkt 13 pismo o zdjęcie tego punktu do Przewodniczącego Rady skierowała
Dyrektor ŻDK Pani Magdalena Zygmunt.
(38.40) Radny Dariusz Kaźmierczak – zwrócił uwagę na kuriozalną sytuację kiedy to
Burmistrz przedkłada projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części
nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Podmurnej, natomiast Dyrektor składa pismo
zupełnie odwrotne. Co więcej w imieniu Pani Dyrektor na komisję przychodzi Dyrektor
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Wydziału Pan Paweł Sikora, który przedstawia stanowisko sprzeczne z Burmistrzem. Kto w
tej Gminie kreuje politykę finansowo - inwestycyjną? Dla Burmistrza jest to dzisiaj potwarz,
gdzie Pana pracownicy podważają Pana decyzję. Wobec tego prosiłby, aby bardziej to
analizować i aby nie dochodziło do takich dziwnych sytuacji.
(40.45) Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Idzi
Mądry – wniosek został złożony przez dzierżawcę tego gruntu do Burmistrza.
(41.00) Burmistrz Robert Luchowski – odniósł

się do wypowiedzi radnego

Kaźmierczaka. Skoro mieszkaniec złożył wniosek do Burmistrza, to kolejnym krokiem było
przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej w Żninie. Nie widzi w tym nic dziwnego.
Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek – poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku
obrad pkt 10 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w Żninie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada zdjęła pkt 10 z porządku obrad.
(głosując w sposób tradycyjny radna Aleksandra Nowakowska – wstrzymała się)
Następnie Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek poddał pod głosowanie zdjęcie z
porządku obrad pkt 13 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części
nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Podmurnej.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada zdjęła pkt 13 z porządku obrad.
(głosując w sposób tradycyjny radna Aleksandra Nowakowska – wstrzymała się)

Porządek obrad po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.

Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Klemensa
Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego.
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6.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok.

7.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Żnin.

8.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
pomieszczenia położonego w Gorzycach.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w Podobowicach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
na nieruchomość położoną w Żninie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej
przy ul. Tysiąclecia w Żninie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w Jaroszewie.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie.

AD PKT 3 – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek - Wysoka Rado XX sesja odbyła się w dniu
29 maja 2020 r.

Protokół z

tej sesji zawiera 19 stron i 15 załączników. Protokół

odzwierciedla przebieg tej sesji, w związku z tym proponuję, aby Wysoka Rada protokół
przyjęła.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej w
Żninie, proszę podnieść rękę?
Rada w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęła protokół z XX sesji Rady
Miejskiej w Żninie.
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AD PKT 4 - Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
(50.35)
(50.40) Burmistrz Robert Luchowski – jeśli są jakieś zapytania to proszę je przesłać
drogą mailową.
(50.55) Radny Dariusz Kaźmierczak –w statucie Gminy Żnin nie ma zapisu o takiej
formie odpowiadania na pytania do sprawozdania, gdzie już na ostatniej sesji doszło do
złamania przepisów i pominięto ten punkt. Jeśli chcecie, aby to było zgodne z prawem, to
dostosujcie statut.

Wobec tego nie może być takiej sytuacji, aby Pan Burmistrz nie

odpowiadał na pytania z okresu międzysesyjnego. Następnie skierował pytanie do
Burmistrza następującej treści: W związku z tym, że 26 marca br. upłynął termin
zakończenia inwestycji związanej ze zwolnieniem z podatku dla firmy Arche, nie ma
możliwości uzyskania nigdzie informacji na jakim etapie jest to zaawansowane. Faktem
bezspornym jest to, że firma Arche nie prowadzi działalności gospodarczej do której była
zobligowana tą uchwałą. Gdzieś pokątnie dowiaduję się, że zostało wszczęte postępowanie
w stosunku do firmy Arche jeśli chodzi o jakieś rozbieżności podatkowe, przynajmniej Pani
Skarbnik tak powiedziała. Wszystko nie zostało dokładnie powiedziane, dlatego mówię to w
formie pytania, a nie faktów, gdyż tych faktów nikt nie chce na razie powiedzieć. W
związku z tym rozumiem, że zostało wstrzymane zwolnienie po 26 marca br. zgodnie z
uchwałą Rady Miejskiej w Żninie z 2015 roku w sprawie zwolnienia. Po drugie czy prawdą
jest, że zostały sprzedane cztery działki przez firmę Arche dla podmiotu trzeciego, co
również skutkuje złamaniem uchwały z 2015 roku. Czy to są prawdziwe rzeczy i Pan
Burmistrz trzyma rękę na pulsie i możemy się w niedługim czasie spodziewać, że za ten
okres za który byli zwolnieni, jest to kwota około 3 mln zł, Pan Burmistrz wszczął
odpowiednie postępowanie, aby te środki wróciły do budżetu w wyniku niewykonania
uchwały, abyśmy mogli te pieniądze dalej wykorzystać na inwestycje w gminie.
(54.10) Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek - nie ma tego punktu w sprawozdaniu,
a Pan radny twierdzi, że powinniśmy dyskutować nad sprawozdaniem.
(54.36) Radny Dariusz Kaźmierczak – jest to sprawozdanie z okresu międzysesyjnego.
Pan Burmistrz może nic nie mówić, a dla Pana nie jest ważna sprawa największego
zwolnienia w historii gminy. My chcemy rzetelnej informacji w tym zakresie. Prosiłby o
odpowiedź na te pytania.
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(55.25) Burmistrz Robert Luchowski -

sytuacja jest szczególna, wyjątkowa. Ja się nie

uchylam od prezentacji sprawozdania i odpowiedzi na pytania, po prostu uważam, że w
sytuacji w której jesteśmy tj. pandemii koronawirusa powinniśmy zgromadzenia ograniczać
do minimum, wobec tego bardzo chętnie odpowiem na Pana pytania jak Pan je skieruje
drogą mailową. Był Pan niedawno z zespołem kontrolnym i tę kwestię badał.
(56.00) Radny Dariusz Kaźmierczak – w związku z tym, że badałem tę sprawę,
otrzymałem wszystkie dokumenty została złożona skarga na Pana Burmistrza, bo nie
udostępnił żadnych dokumentów. Tak jak dzisiaj nie odpowiedział w żaden sposób. Jeżeli
ktoś nie chce czegoś powiedzieć, to coś ukrywa. A ja chcę wiedzieć, co, kto, tu ukrywa.
Dziękuję.
AD PKT 5 – Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej
im. Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego.
(56.30)
(56.45) Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek - z prośbą o zabranie głosu wystąpiła
Pani Wojtasiak, która przedstawi stanowisko rodziców w zakresie podejmowanej uchwały.
(57.20) Pani Mirosława Wojtasiak – przedstawiła stanowisko i apel, które są sprzeciwem
wobec proponowanego projektu uchwały przez Burmistrza Żnina.
(1.09.10) Burmistrz Robert Luchowski -

odniósł się w swojej wypowiedzi do

wystąpienia Pani Wojtasiak.
(1.12.00) Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek - poinformował, że przesłał drogą
mailową radnym stanowisko rodziców, którzy są przychylni, co do wskazania uczniom
klasy VI Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji
obowiązku szkolnego.
(1.13.15) Radny Dariusz Kaźmierczak – odniósł się negatywnie w swojej wypowiedzi co
do propozycji Burmistrza dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy
VI Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji
obowiązku szkolnego.
(1.16.25) Radny Piotr Ostrowski – odniósł się do wypowiedzi Burmistrza. Ponadto
odniósł się do pisma rodziców o którym mówił Przewodniczący Rady. Jego zdaniem jest to
pismo anonimowe, ponieważ są tam cztery parafki, brak jest nadawców tego pisma.
Następnie wyraził swoje negatywne stanowisko co do wskazania uczniom klasy VI Szkoły
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Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji obowiązku
szkolnego.
(1.22.10) Radny Andrzej Kurek – odniósł się do projektu uchwały stwierdzając, że
zarówno ta uchwała jak i poprzednia zostały wywołane zbyt późno. Po drugie odniósł się do
powołanego zespołu przez Burmistrza. Odniósł się także do w kwestii równego traktowania
szkół. Zapytał także czy jest jakiś plan dotyczący szkoły w Słębowie, która również będzie
wymagała inwestycji.
(1.28.40) Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Gogola - odniosła się do słów radnego
Kurka. Dodała, że zawsze jest za istnieniem każdej szkoły, bez względu na bycie w koalicji.
(1.30.30) Radny Andrzej Kurek – stwierdził, że radna nie zrozumiała jego wypowiedzi.
Mowa była o nierównym traktowaniu szkół.
(1.32.00) Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Gogola - stwierdziła, że szkoły wiejskie
nigdy nie były traktowane równo. Gdyby tak było to dzisiaj nie byłoby problemu.
(1.32.34) Radny Andrzej Kurek – tutaj się zgadzamy.
(1.32.37) Radna Maria Błońska – zgodziła się z wypowiedzią radnego Kurka w zakresie
zbyt późnego wywołania projektu uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły
Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji obowiązku
szkolnego. Odniosła się także do działań Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Grzegorza Wesołka.
(1.37.35) Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Idzi
Mądry – przedstawił swoje stanowisko na temat Szkoły Podstawowej w Januszkowie.
(1.39.55) Radny Jerzy Krynicki – wyraził swoje zdziwienie co do ponownego
wprowadzenia tego projektu uchwały do porządku obrad. Ponadto zwrócił uwagę na
nierówne traktowanie.
Ponadto w swojej wypowiedzi odniósł się do kwestii demografii i wzrostu ilości dzieci w
latach 2024 - 2025. Może okazać się, że będziemy musieli w przyszłości budować nową
szkołę. Także uwagę na brak miejsca w przedszkolach i nie wie w jaki sposób ten problem
będzie rozwiązany, ponieważ nigdzie nie ma o tym mowy. Wobec tego należałoby się
bardzo mocno zastanowić i pozostawić szkołę w takiej strukturze jakiej jest. Należałoby
wsłuchać się w inicjatywę społeczną, wolę rodziców tych dzieci, które uczęszczają do szkoły
podstawowej w Januszkowie.
(1.46.52) Radny Piotr Ostrowski – w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na dużą liczbę
dzieci w przedszkolach i konieczności rozbudowy przedszkoli. Jest to kolejny argument,
który obala sprawę dotyczącą Szkoły Podstawowej w Januszkowie. Ponadto w swojej
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wypowiedzi odniósł się do radnego Idziego Mądrego. Bardzo bym chciał również, aby te
placówki były rozbudowane,

były coraz bardziej nowoczesne, jednakże ktoś stoi na

przeszkodzie by tak się właśnie stało. Wpływało kilka wniosków do Pana burmistrza,
składał również z radnym Szafrańskim do projektu budżetu, niestety wnioski te nie były
uwzględniane. Wniosek taki składała również rada rodziców, jeszcze kilka innych osób,
jednak bez pozytywnego rezultatu.
(1.48. 51) Radna Aleksandra Nowakowska - zwróciła się wszystkich radnych Rady
Miejskiej w Żninie aby pozostawić Szkołę Podstawową w Januszkowie w obecnie istniejącej
strukturze. Przychyliła się do słów Przewodniczącej Rady Rodziców twierdząc że również
zawsze będzie stała w obronie wsi gdyż wywodzi się z tych terenów. Zaapelowała, aby
zostawić oświatę na tym etapie co jest i usiądźmy wszyscy razem i poszukajmy środków na
oświatę by było lepiej. Zwróciła się również z prośbą, aby pozostawić wszystkie szkoły
niepubliczne,

które obecnie sobie bardzo dobrze radzą.

Wsłuchajmy się w głos

społeczeństwa, które chce, aby ta szkoła w Januszkowie w niezmienionej strukturze
pozostała. Jeżeli podejmiemy inną decyzję my się po prostu ośmieszymy.
(1.52.40)

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Grzegorz wesołek – odniósł się do wypowiedzi radnej Marii Błońskiej, która skierowała
słowa w stosunku do niego w zakresie szkół. Zapytał dlaczego w latach 2008-2014 środki na
dofinansowanie nie były przekazywane do Szkoły Podstawowej w Januszkowie. Następnie
zwrócił się do radnego Andrzeja Kurka i zapytał w jaki sposób głosował za likwidacją szkoły
Bożejewicach? W latach 2014-2018 za kadencję burmistrza Roberta Luchowskiego żadna
szkoła nie została zamknięta. Z kolei w poprzednich kadencjach zlikwidowaliście szkoły w
Bożejewicach, w Gorzycach oraz Szkoły Podstawową nr 3 w Żninie.
(1.55. 00) Radny Andrzej Kurek – odniósł się do wypowiedzi radnego Grzegorza
Wesołka.
(1.58.12) Przewodniczący Komisji Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej Idzi
Mądry

–uważa, że nie ma dzisiaj znaczenia kto jak kiedy głosował. Dzisiaj są inne

uwarunkowania. Wielkim sukcesem jest to że dzisiaj Szkoła Podstawowa w Januszkowie
istnieje, Dzisiaj mamy taki pat, że trudność przystosowania klas 7 i 8 stoi przed nami
otworem.
(1.59.00) Radna Maria Błońska - udzieliła odpowiedzi radnemu Grzegorzowi. Nie ma nic
na obronę swojego postępowania jako przewodniczący komisji do spraw wsi. Pan radny
wyszedł z założenia, że najlepszą obroną jest atak. Dzisiaj chcecie zamykać szkoły w białych
rękawiczkach odbierając budynki, przesyłając dzieci z Januszkowa do Żnina.
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(2.00.08) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Grzegorz wesołek - stwierdził, że nikt nie ma zamiaru zamykać tej szkoły. Uważa, że nie
ma miejsca w tej szkole dla klas 7 i 8.
(2.01.35) Burmistrz Robert Luchowski – odniósł się do wypowiedzi radnego Dariusza
Kaźmierczaka. Następnie odniósł się do słów radnego Piotra Ostrowskiego. Dodał, iż od
samego początku twierdził jakie ma zamiary w stosunku do szkoły podstawowej w
Januszkowie, mówił o tym otwarcie na spotkaniu w Januszkowie. Ponadto odniósł się do
apelu odczytanego przez przewodniczącą rady rodziców oraz do pisma rodziców, którzy
mają odmienne zdanie. Następnie odniósł się do potrzeby budowy przedszkola w gminie
Żnin, rozbudowy Szkoły Podstawowej w Januszkowie.
Odniósł się także do słów radnego Andrzeja Kurka

w zakresie terminu przedłożenia

projektu uchwały Rady Miejskiej w Żninie. Poruszył także wątek nierównego traktowania
Placówek Oświatowych w gminie Żnin. Odniósł się także do: istnienia planu dotyczącego
Oświaty w gminie Żnin, kwestii likwidacji miesięcznika Żniniok. Odniósł się także do
wypowiedzi żadnej Marii Błońskiej dotyczącej fili szkoły podstawowej w Cerekwicy. W
swojej wypowiedzi odniósł się również do kwestii demografii. Ponadto udzielił odpowiedzi
radnej Aleksandrze Nowakowskiej w zakresie pozostawienia Oświaty na obecnym
poziomie. Poza tym odniósł się do radnego Grzegorza Wesołka i stwierdził, że nie podziela
opinii radnej Marii Błońskiej na temat radnego. Podsumowując stwierdził, że nie ma takiej
możliwości, aby w 2023 roku Szkoła Podstawowa w Januszkowie funkcjonowała w
strukturze klas 1 - 8.
(2.29.50) Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Idzi
Mądry -

odniósł się do kwestii rozbudowy przedszkola w naszej gminie. Jak najbardziej

jest za tym, aby ta rozbudowa miała miejsce. Zwrócił uwagę, aby przy rozbudowie
przedszkola pamiętać o przystosowaniu budynku do dzieci niepełnosprawnych. Obecnie
kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje do pracy z takimi dziećmi jednakże warunki
lokalowe nie pozwalają na realizację zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi.
(2.31.25) Burmistrz Robert Luchowski - odniósł się do wypowiedzi radnego Idziego
Mądrego. Stwierdził że najlepszą lokalizacją dla rozbudowy przedszkola będzie Przedszkole
Miejskie nr 1 w Żninie przy ulicy Browarowej w Żninie.
Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek -

przedstawił projekt uchwały, a następnie

poddał projekt pod głosowanie.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania rada podjęła uchwałę nr XX/218/2020 w
sprawie wskazania uczniom klasy szóstej szkoły podstawowej im Klemensa
Janickiego w Januszkowie miejsce realizacji obowiązku szkolnego, która stanowi
załącznik numer 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek – ogłosił przerwę w obradach do godz. 13.00.
Po przerwie AD PKT 6 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2020
rok
(3.06.25)
Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek – poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy
Żnin.
(3.07.22) Skarbnik gminy Aleksandra Szpek – imieniu Burmistrza Żnina przedstawiła
autopoprawkę proponowaną do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie
budżetu gminy Żnin na 2020 rok. Następnie przedstawiła zmiany w uchwale zmieniającej
uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2020 rok po wprowadzonej autopoprawce.
Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek – wobec braku pytań do przedstawionych
autopoprawek poddał pod głosowanie przedstawione autopoprawki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania rada przyjęła auto poprawki zgłoszone przez
Burmistrza Żnina.
(3.15.05) Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Gogola – zapytała o kwotę 100000 zł
przeznaczoną na realizację paneli fotowoltaicznych. W związku z tym, że nie wprowadzono
do porządku obrad uchwały dotyczącej proekologicznych systemów grzewczych, to czy
rada może zaplanować w budżecie kwotę 100000 zł na ten cel.
(3.16.05) Skarbnik Gminy Aleksandra Szpek- wyjaśniła, iż nie ma przeszkód formalnoprawnych, aby te środki były przez radę zabezpieczone na ten cel.
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Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek – wobec braku pytań poddał pod głosowanie
projekt uchwały uwzględniający przyjętą autopoprawkę Burmistrza Żnina.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła uchwałę nr XX/219/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2020 rok, która stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.

AD PKT 7 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Żnin
(3.20.55)
Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek – poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik
Gminy.
(3.21.18) Skarbnik Gminy Aleksandra Szpek - przedstawiła autopoprawki do projektu
uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Prognozy Finansowej Gminy Żnin.
Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek – wobec braku pytań do przedstawionych
autopoprawek poddał pod głosowanie przedstawione autopoprawki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania rada przyjęła auto poprawki zgłoszone przez
Burmistrza Żnina.
Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek – wobec braku pytań poddał pod głosowanie
projekt uchwały uwzględniający przyjętą autopoprawkę Burmistrza Żnina.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła uchwałę nr XX/220/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie Prognozy Finansowej Gminy Żnin, która
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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AD PKT 8 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż pomieszczenia położonego w Gorzycach.
(3.29.30)
(3.29.39) Burmistrz Robert Luchowski – uzasadnił projekt uchwały.
(3.30.30) Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Idzi
Mądry – stwierdził, że merytoryczna Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek – wobec braku pytań poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła uchwałę nr XX/221/2020
zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia
położonego w Gorzycach, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
AD PKT 9 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w Podobowicach.
(3.32.37)
(3.32.50) Burmistrz Robert Luchowski – uzasadnił projekt uchwały.
(3.33.33) Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Idzi
Mądry – stwierdził, że merytoryczna Komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek – wobec braku pytań poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada nie podjęła projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Podobowicach.
AD PKT 10 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu na nieruchomość położoną w Żninie.
(3.35.35)
(3.35.45) Burmistrz Robert Luchowski – uzasadnił projekt uchwały.
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(3.36.08) Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Idzi
Mądry – stwierdził, że merytoryczna Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek – wobec braku pytań odczytał projekt, a
następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła uchwałę nr XX/222/2020 w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość
położoną w Żninie, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
AD PKT 11 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
najmu na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie.
(3.38.15)
(3.38.27) Burmistrz Robert Luchowski – uzasadnił projekt uchwały.
(3.39.05) Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Idzi
Mądry – stwierdził, że merytoryczna Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek – wobec braku pytań odczytał projekt, a
następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła uchwałę nr XX/223/2020 w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie, która stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
AD PKT 12 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części
nieruchomości położonej przy ul. Tysiąclecia w Żninie.
(3.41.21)
(3.41.30) Burmistrz Robert Luchowski – uzasadnił projekt uchwały.
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(3.42.04) Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Idzi
Mądry – stwierdził, że merytoryczna Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek – wobec braku pytań odczytał projekt, a
następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła uchwałę nr XX/224/2020 w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej przy ul.
Tysiąclecia w Żninie, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
AD PKT 13 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
położonej w Jaroszewie
(3.43.52)
(3.44.00) Burmistrz Robert Luchowski – uzasadnił projekt uchwały.
(3.46.09) Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Idzi
Mądry – stwierdził, że merytoryczna Komisja niejednogłośnie zaopiniowała ww. projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek – wobec braku pytań odczytał projekt, a
następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła uchwałę nr XX/225/2020 w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaroszewie, która
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
AD PKT 14 - Wolne wnioski i informacje.
(3.48.50)
(3.49.00) Radna Olga Berdysz - w związku z podjętą na ostatniej sesji Rady Miejskiej w
Żninie uchwałą w sprawie Żłobka Gminnego poruszyła temat opłat za Żłobek w okresie
kiedy był zamknięty. Czy istniej możliwość, aby za okres przed wejściem w życie tej
uchwały rodzice dzieci byli zwolnieni z opłat za żłobek.
(3.55.50) Burmistrz Robert Luchowski – odpowiedział, że skieruje to zapytanie do
Kancelarii Prawnej, celem uzyskania odpowiedzi.
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(3.51.25) Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Jańczak – poruszył temat ul.
Browarowej i możliwości ograniczenia tonażu poruszających się tam pojazdów.
(3.51.59) Burmistrz Robert Luchowski – udzielił odpowiedzi. Nad tematem toczą się
prace. Ponadto odniósł się do kwestii zmiany kategorii ul. Mickiewicza w Żninie. Poruszył
także probelm chodnika, który został wykreślony z realizacji w ciągu DW nr 251, przy ul.
Aliantów w Żninie.
(3.57.07) Radny Andrzej Kurek – stwierdził, że w ramach wprowadzonej tarczy
antykryzysowej instytucje, które zatrudniają do 50 pracowników mają możliwość składania
do ZUS wniosków o zwolnienie z opłacania składek i otrzymania zwolnienia w wysokości
50% ich łącznej kwoty, w zależności od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych
na wskazany dzień albo w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich
wymiaru. W związku z tym zapytał czy takie wnioski były składane przez poszczególne
instytucje podlegające Gminie? Jeśli były, to czy uzyskano takie zwolnienia? Jeśli nie były
składane, to warto z tego skorzystać.
(3.57.45) Burmistrz Robert Luchowski – nie chciałby tego wątku rozwijać dzisiaj.
Prosiłby o przesłanie tego zapytania na maila, gdyż wymaga to nieco szerszej wypowiedzi,
niż dzisiejsze nasze spotkanie, gdyż z tarczy i z ulgi mogły skorzystać też inne jednostki i też
wiem, że wnioski były składane. Nie znam ich dalszych losów i nie znam decyzji ZUS-u.
Postaram się z udziałem Skarbnika Gminy Żnin oraz Pani Dyrektor Wydziału Budżetu i
Gospodarki na to pytanie skrupulatnie odpowiedzieć. Pojawiają się różne oferty wsparcia,
natomiast proszę pamiętać, ze tarcza powstała po to, aby pomóc najsłabszym i pomóc tym
instytucjom, które wskutek Covid – 19 uznały znacznego uszczerbku, jeśli chodzi o środki
finansowe. Od samego początku kiedy ta tarcza się pojawiła, trzeba zwrócić uwagę na
specyficzny czas, ponieważ marzec – kwiecień, to właściwie I kwartał, kiedy realizujemy
budżet. Bardzo długo się zastanawialiśmy czy w tym i w tym czasie byliśmy w tak trudnej
sytuacji finansowej, czy też jednostki, że w tym czasie nie mogły zapłacić tej składki ZUS w
całości. Trzeba zachować daleko idącą ostrożność w korzystaniu z tego typu ulg, dlatego,
że obowiązkiem jest płacenie składek, w tym składek ZUS. My patrzymy też od drugiej
strony, my Państwu pozwalamy z czegoś zrezygnować, a Państwo niech nam udowodnią,
że kiedy z tego korzystaliście byliście w tak trudnej sytuacji, że to się Państwu należało.
Mówię tutaj o swego rodzaju kontrolach, które mogą się w tym zakresie pojawić.
(4.00.47) Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Gogola – odniosła się również do kwestii
skorzystania z tego prawa dotyczącego składek ZUS. Zapytała jakie są z tego tytułu w
budżecie oszczędności.
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(4.01.25) Burmistrz Robert Luchowski – odpowiedział, że udzieli takiej odpowiedzi.
(4.01.50) Radny Jerzy Krynicki – poruszył temat braku zabezpieczenia przejścia dla
pieszych na ul. Aliantów, na wysokości hurtowni mrożonek.
(4.02.50) Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek – poruszył problem wyjazdu z ul.
Zamkniętej w ul. Dworcową w Żninie.
Po drugie wrócił uwagę na brak barierek przy budowanym chodniku przy ul. I – Stycznia w
Żninie.
(4.05.03) Burmistrz Robert Luchowski – udzielił odpowiedzi radnym na zapytania.
(4.08.40) Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek - przypomniał radnym o sprawie
złożenia oświadczenia majątkowego do końca maja br.
(4.09.13) Burmistrz Robert Luchowski – odniósł się do kwestii barierek przy ul. I – go
Stycznia w Żninie.
AD PKT 15 - Zakończenie
Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek - Wysoka Rado wyczerpaliśmy zaplanowany
na dzień dzisiejszy porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Żninie. Dziękuję Paniom
i Panom Radnym. Dziękuję Panu Burmistrzowi, wszystkim obecnym na sali. XX sesję Rady
Miejskiej w Żninie uważam za zamkniętą.
Protokolant:
Łukasz Lisiecki
Główny Specjalista
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Żninie
Grzegorz Koziełek
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