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P R O T O K Ó Ł nr XXI/2012
z XXI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 2 lipca 2012r.
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1,
w godzinach od 1020 do 1245.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski.
(…)
Przewodniczący Mirosław Janowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta Chojnice na 2012r. Chciałbym Państwa radnych poinformować, że wprowadzam do tego
projektu uchwały autopoprawkę, którą Państwo radni otrzymali przed sesją – autopoprawka
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Proszę bardzo, jakieś pytania do projektu uchwały? Proszę bardzo Pan Bartosz Bluma.
Radny Bartosz Bluma – mam pytanie dotyczące wydatku związanego z obchodami Dni Chojnic,
też pytanie Zresztą pojawiło się na Komisji. W materiale sesyjnym w projekcie jest informacja, w
uzasadnieniu do projektu jest informacja, że koncert Pana Roberta Janowskiego kosztował 28.000
zł, czy rzeczywiście tylko ten koncert, czy cała generalnie oprawa w tym dniu taka kwota wyniosła.
Drugie stwierdzenie, pytanie, dlaczego ta kwota, czy ten koszt nie był wcześniej znany, dopiero po
koncercie właściwie zatwierdzamy coś, co już miało miejsce. Tym bardziej, że w zeszłym roku
rzeczywiście temat był też poruszany i tutaj szukaliśmy w zeszłym roku sponsorów i pytanie,
czemu w tym roku na przykład nie skorzystaliśmy z tej furtki?
Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych
jeszcze do projektu uchwały i autopoprawki? Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały
z autopoprawka, którą Państwu radnym zgłosiłem? Nie ma. Proszę bardzo Panie Burmistrzu.
Burmistrz Arseniusz Finster – proszę nie wymagać ode mnie, żebym co roku pozyskiwał
sponsorów na koncert, który jest dla mieszkańców. Z jednej strony jest taka krytyka, a tam
wystąpiła Ewa Farna, a tu Robert Janowski. No dobrze, ale kto finansuje te występy w Czersku,
w Bytowie, w Sępólnie? Budżety tych samorządów. Ja raz, chcąc być w opozycji do krytyków,
postarałem się o sponsorów, natomiast z drugiej strony też jestem rzecznikiem działań sponsorskich
w kulturze i w sporcie, nie mogę drenować rynku na Dni Chojnic, bo potem sponsorzy powiedzą,
nie damy „Chojniczance”, nie damy ChKŻ-owi, nie damy na Boxing Show na przykład. Ja jestem
rzecznikiem, żeby jednak pieniądze sponsorów przechodziły do organizacji pozarządowych. Raz
tak zrobiłem, bo chciałem udowodnić, że możemy, ale uważam, że jeżeli są Dni Chojnic dla
mieszkańców, to mamy pełne prawo, żeby sfinansować te działania z budżetu, to po pierwsze.
Jeżeli chodzi o całościowe wydatki na Dni Chojnic, to one mają dwa źródła finansowania, jedno
źródło finansowania to jest budżet miasta, a drugie źródło to jest grant, który otrzymaliśmy w
wysokości 11.000 euro. W tej chwili te wydatki są bilansowane, faktury są podpisywane i jeżeli
Pan radny będzie chciał, to za kilka dni będziemy w stanie dokładnie powiedzieć ile pieniędzy
wydaliśmy z budżetu, ile pieniędzy pozyskaliśmy z Unii Europejskiej. W planie działania naszym
mieliśmy taki oto cel, żeby pobyt delegacji zagranicznych sfinansować z grantu unijnego, natomiast
inne działania kulturalne, związane z Dniami Chojnic, finansowaliśmy z budżetu miasta. Teraz Pan
radny tutaj pyta, dlaczego my dopiero teraz do budżetu wkładamy kwotę za Roberta Janowskiego,
odpowie Pani Skarbnik.
Skarbnik Miasta Krystyna Perszewska – my po prostu zwiększamy wydatki na kulturę tylko, a
nie ze względu na ten koncert. Po prostu te wydatki, które ponosiliśmy do tej pory i mamy
zaplanowane w budżecie są niewystarczające, z roku na rok wszystkie imprezy są po prostu
droższe. Natomiast w wydatkach nie ma na pewno zmniejszenia o te granty, o których mówił
Burmistrz, ponieważ te granty prawdopodobnie przyjdą gdzieś dopiero w III kwartale lub nawet
w IV i one nie będą dochodami budżetu, bo gdyby były, to byłyby już wprowadzone, one zmniejszą
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wydatki, czyli zwolni się plan wydatków i będziemy mogli jeszcze te wydatki na promocję
samorządu realizować do końca roku. (głosy poza mikrofonem) Tak, łącznie na kulturę.
Radny Bartosz Bluma – czyli ten koncert już w tym, że tak powiem, się…
Skarbnik Miasta Krystyna Perszewska – w tym wszystkim to już teraz będzie, tak.
Burmistrz Arseniusz Finster – i te 28.000 zł to nie jest koszt koncertu Roberta Janowskiego, tylko
zwiększenie wydatków na kulturę, tak to należy rozumieć.
Skarbnik Miasta Krystyna Perszewska – między innymi z tym koncertem związane.
Burmistrz Arseniusz Finster – bo koszt koncertu to nie 28.000 zł, z tego co wiem 35.000 zł.
Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Panie radny, czy to Panu wystarczy takie
wyjaśnienie? Dziękuję bardzo. Proszę Pan Stanisław Kowalik.
Radny Stanisław Kowalik – ja się bardzo dziwię, że pan radny Bluma zadał to pytanie, ponieważ
Pani Skarbnik jednoznacznie na jednej z Komisji wyjaśniała tą kwestię i dlaczego dzisiaj drugi raz
to samo pytanie zadaje wiedząc, czy znając temat, który został wyjaśniony. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych
w projekcie? Proszę bardzo, nie lubię polemiki, ale proszę bardzo Pan Bartosz Bluma.
Radny Bartosz Bluma – rzeczywiście na Komisji takie pytanie z mojej strony padło, dotyczyło
samego wydatku, natomiast moje pytanie głównie się skupiało na tym, dlaczego dopiero po fakcie
my podejmujemy decyzję.
Burmistrz Arseniusz Finster – żebyśmy się dobrze rozumieli, gdybyśmy dzisiaj nie zwiększyli
wydatków na kulturę o 28.000 zł, to mielibyśmy pieniądze na finansowanie Dni Chojnic, nam by
wystarczyło tych pieniędzy, ale my planujemy przecież Fiestę, Noc Poetów, Noce Operetkowe,
koncert chóru Gospel, te wszystkie działania kulturalne, jak je połączymy, dokładamy 28.000 zł i to
nam sfinansuje te działania. Czyli to nie jest tak, żeby mieszkańcy tego nie odebrali, że my sobie
zamówiliśmy Roberta Janowskiego i pieniędzy w budżecie nie mieliśmy. No na Boga, mieliśmy
pieniądze, tylko nasze dalsze działania kulturalne, które się zwiększają z roku na rok, bo dwa lata
temu nie było Nocy Operetkowych, rok temu nie było chóru Gospel. Mamy progresję, to chyba
dobrze, a te kilkadziesiąt tysięcy złotych w skali przeszło 100-milionowego budżetu miasta
Chojnice to naprawdę nie są żadne wielkie pieniądze.
Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie i do autopoprawki? Prosiłbym państwa radnych, żeby w
autopoprawce Państwo skreślili w punkcie 3 podpunkt a) „a zwiększa się w 2013r.”, tego zapisu
w autopoprawce nie ma, proszę to wykreślić, to nie jest zwiększenie.
Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem uchwały Nr XXI/225/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na
2012r. z autopoprawką?
Rada Miejska 15 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę Nr XXI/225/12
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r. – uchwała stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu. (…)

