PROTOKÓŁ Nr XXI/2020
z sesji Rady Miasta Szczecinek, przeprowadzonej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek
w dniu 24 kwietnia 2020 r.
(pełna relacja z sesji na nagraniu audio-video dostępnym na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecinek:
(https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=szczecinekses)
Ustawowy skład Rady Miasta:

21 radnych.

Obecnych 19 radnych według załączonej listy obecności.

Nieobecni radni: Jerzy Dudź oraz Wiesław Suchowiejko.
Sesja rozpoczęła się o godz.08:05.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


przywitała zebranych, stwierdziła wymagane kworum i otworzyła sesję,



przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID – 19.
3. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości części budynków w obiektach handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 .
4. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym
przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/243/16 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty prolongacyjnej.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku
z dofinansowaniem projektu pn. "Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji "niskiej emisji",
obejmujące wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście
Szczecinek" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku
z dofinansowaniem

projektu pn. ,,Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej

budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek"
w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program
Antysmogowy.
8. Zamknięcie sesji.
Ad.3. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID – 19.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały,



omówił jej treść i uzasadnienie.

Małgorzata Kubiak-Horniatko Przewodnicząca Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego:


Klub Radnych PS postuluje wykreślenie z paragrafu 3 zapisu, że „Zwolnienie, o którym mowa w § 1
dotyczy przedsiębiorców, którzy: na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadają zaległości w wobec Miasta
Szczecinek w kwocie wyższej niż 100,00 zł”;



niewykluczone, że do dnia podejmowania tej uchwały przedsiębiorcy ci spłacili już swoje w/w
zobowiązanie.

Marek Bogdanowicz radny:


postuluje wykreślenie całego paragrafu 3, co ustawa dopuszcza.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


radni Platformy Obywatelskiej popierają ten wniosek.

Tomasz Wójcik Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości:


w imieniu Klubu Radnych PiS tez popiera tę propozycję.

Andrzej Grobelny radny:


uważa, że proponowane zwolnienie nie może być związane z tym, czy przedsiębiorca ma czy nie ma
zaległości, jeśli ma to będzie musiał je zapłacić z odsetkami;



widzi pewną lukę w tej propozycji, ponieważ jest wiele małych przedsiębiorstw oraz dzierżawców, którzy
wynajmują pomieszczenia np. od spółdzielni;



prosi o sprawdzenie po sesji, czy istnieje możliwość, żeby te małe przedsiębiorstwa także z tych opłat
zwolnić; czy jest plan jakiej odpowiedzi w tej kwestii udzielić spółdzielniom?

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


jeśli chodzi o to, czy zapis dotychczas zaproponowany w paragrafie 3 jest zgodny z ustawą, to
oczywiście tak; ale skoro jest zgoda wszystkich radnych na wykreślenie tego zapisu, to jako Burmistrz
tez się na to zgadza;



odnośnie pytania o odpowiedź dla spółdzielni mieszkaniowych to tydzień temu odbyło się spotkanie z
panią Prezes jednej z większych szczecineckich spółdzielni; po tym spotkaniu spółdzielnia ta
wystosowała do Urzędu Miasta pismo, w którym wskazała wszystkie podmioty prowadzące działalność
gospodarcza w obiektach spółdzielni;



teraz odbywa się analiza, którzy przedsiębiorcy zostali pokrzywdzeni przez zaistniała sytuację w kraju;
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przepisy specustawy wskazują działalności gospodarcze, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę;



niektórych przedsiębiorców stan epidemii nie dotknął;



jeśli zgłoszą się inne spółdzielnie, będzie stosowana taka sama zasada i procedura;



pewne kroki już zostały poczynione, konkretne wnioski będą rozstrzygane;



w obiektach miejskich, które też są wydzierżawiane pomieszczenia innym podmiotom też przewiduje się
pewne ulgi; do wszystkich spółek i jednostek miejskich wystosowano pismo, żeby nie wystawiać faktur
dla podmiotów gospodarczych za zajmowane pomieszczenia;



natomiast odnośnie zaproponowanych zmian w uchwale, żeby uniknąć dodatkowego głosowania
Burmistrz zgłasza jako autopoprawkę wykreślenie wskazanych zapisów w paragrafie 3;



podziękował radnym za zgodę.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


wykreśleniu podlega paragraf 3 pkt 1.

Janusz Rautszko radny:


radny Marek Bogdanowicz postulował wykreślenie całego paragrafu 3 i chyba wszyscy radni na to się
zgodzili, wykreślenie całego paragrafu nakazuje logika.

Elżbieta Mucha Dyrektor Wydziału Finansowego:


paragraf 3 musi pozostać w takim brzmieniu, w jakim wskazała Przewodnicząca Rady Miasta ponieważ
to zostało wskazane przez Ministra Finansów.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


autopoprawka w takiej formie w jakiej wskazała Pani Dyrektor, wykreślenie pkt 1 i pozostawienie zdania
ujętego w pkt 2.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


przystąpiła do głosowania nad uchwałą z uwzględnieniem w/w autopoprawki.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 19 głosami „za”, podjęła uchwałę
Nr XXI/210/2020
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID – 19.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.3. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości części budynków w obiektach handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2.

3

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały;



omówił jej treść i uzasadnienie.

Marek Bogdanowicz radny:


prosi o wykreślenie całego paragrafu 3.

Małgorzata Kubiak-Horniatko Przewodnicząca Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego:


Klub popiera ten wniosek.

Tomasz Wójcik Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości:


Klub popiera ten wniosek.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


zgłasza to w formie autopoprawki: wykreślenie całego paragrafu 3.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


w związku z wykreśleniem całego paragrafu 3 zmianie ulega numeracja dotychczasowych paragrafó;



przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXI/211/2020
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości części budynków w obiektach handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 .
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.4. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym
przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 .
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały;



omówił jej treść i uzasadnienie;



proponuje wykreślenie w paragrafie 1 ust.1 pkt 2 oraz ust.2.
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Małgorzata Kubiak-Horniatko Przewodnicząca Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego:


Klub popiera ten wniosek.

Tomasz Wójcik Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości:


Klub popiera ten wniosek.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


zgłasza to w formie autopoprawki: wykreślenie w paragrafie 1 ust.1 pkt 2 oraz ust.2.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXI/212/2020
w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym
przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/243/16 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty prolongacyjnej.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały;



omówił jej treść i uzasadnienie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXI/213/2020
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/243/16 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty prolongacyjnej.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.

5

Ad.6. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku
z dofinansowaniem projektu pn. "Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji "niskiej emisji", obejmujące
wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14
Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXI/214/2020
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku
z dofinansowaniem projektu pn. "Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji "niskiej emisji",
obejmujące wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście
Szczecinek" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.7. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku
z dofinansowaniem

projektu pn. ,,Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej

budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek"
w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Marek Bogdanowicz radny:


chce poruszyć ważny temat: pyta co z pozostałymi przedsiębiorcami nie uwzględnionymi
w zaproponowanych uchwałach?



są firmy zatrudniające po kilkunastu i kilkudziesięciu pracowników, co z nimi?
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


to nie dotyczy porządku obrad.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


po zakończeniu części uchwałodawczej spróbuje wyjaśnić tę kwestię.

Czesław Podkowiak mecenas – obsługa prawna Urzędu Miasta:


można te kwestie omówić po części uchwałodawczej.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXI/215/2020
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku
z dofinansowaniem projektu pn. ,,Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej
budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek"
w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program
Antysmogowy.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


zdaje sobie sprawę, że podjęte uchwały dotyczą zamkniętego zbioru przedsiębiorców; wiadomo, że jest
większa ilość przedsiębiorców, niż wskazana w specustawie; temat był omawiany z Panią Dyrektor
Wydziału Finansowego; sytuacje pozostałych przedsiębiorców będą rozpatrywane indywidualnie, ale
ilość tych przypadków jest duża i ich złożoność jest duża a skutki finansowe poważne;



chciałby być może powołania czegoś w rodzaju Rady Przedsiębiorców na podobieństwo Rady
Trenerów, czy Rady Oświaty; trzeba pochylić się nad problemami przedsiębiorców;



Burmistrz nie ma ekstra wiedzy jakie wszystkie rodzaje działalności

gospodarczej funkcjonują na

terenie miasta; z samego PiT-u spadły dochody do budżetu miasta o ok.400 tys. zł, ale jeszcze firmy
trochę funkcjonują; problem jest także z podatkami od środków transportu od osób prowadzących
działalność gospodarczą; gdy będą uchwalone większe ulgi, będzie uszczuplenie budżetu miasta,
kalkulowane to jest na bieżąco; zwrócono się do jednostek i spółek komunalnych, aby cięły swoje
koszty i wydatki i szukały oszczędności; na pewno jest wola wyjścia naprzeciw przedsiębiorcom, ale
trzeba tez rozważyć wszystkie aspekty i wziąć pod uwagę najbardziej trudne przypadki;


wszystkie ulgi to trudności w budżecie; prosi o kilka dni na znalezienie rozwiązania.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


stwierdziła wyczerpanie porządku obrad;



przypomniała radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych;



zamknęła sesję.

Obrady zakończono o godz.08:40.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował:

Przewodnicząca Rady Miasta:

Dariusz Krupski

Katarzyna Dudź
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