PROTOKÓŁ Nr XIX/2020
z sesji Rady Miasta Szczecinek, przeprowadzonej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek
w dniu 30 stycznia 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 17 radnych według załączonej listy obecności.

Nieobecni radni: Ewa Ogrodzińska, Marek Ogrodziński, Paulina Peciak-Nazarewska, Tomasz Wójcik.
Sesja rozpoczęła się o godz.09:00.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


przywitała zebranych, stwierdziła wymagane kworum i otworzyła sesję, przedstawiając porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji: z 19.12.2019 r.
3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
6. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek oraz odstąpienia od
obowiązku jej zbycia w drodze przetargu.
7. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicom w Szczecinku.
9. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty.
10. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Trzesieka I” w Szczecinku.
12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „Pilska” w Szczecinku.
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i obiektów rekreacyjno-sportowych znajdujących się
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Burmistrz Miasta

Szczecinek

jest organem

prowadzącym.
14. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
15. Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
16. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
17. Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zakończenie sesji.
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Andrzej Grobelny radny:


zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt 9 dotyczącego projektu uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;



wyjaśnił, że wcześniej Rada Miasta powołała doraźną Komisję do spraw gospodarki odpadami
komunalnymi, która miała przeanalizować temat i zaproponować Radzie Miasta rozwiązania;



Komisja dopiero rozpoczęła swoją pracę, odbyła dopiero dwa spotkania, nie wyciągnięto na razie
żadnych wniosków; ustalenie ewentualnej nowej stawki opłat powinno nastąpić dopiero po zakończeniu
prac przez tę Komisję.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


proponowana obecnie uchwała dotyczy wysokości opłat, jakie mieszkańcy Szczecinka powinni ponosić
w 2020 r. w związku z przewidywanymi kosztami dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi;



dzisiaj nie podejmuje się dyskusji, jaką metodę opłat wybrać, ale ile ma wynosić opłata według metody
ustalanej od liczby mieszkańców; proponowana kwota wynika z wyliczeń kosztów;



Miasto Szczecinek jest jednym z udziałowców Przedsiębiorstwa w Wardyniu Górnym, które zajmuje się
zagospodarowaniem odpadów dostarczanych ze Szczecinka;



każdemu udziałowcowi tej spółki zależy na prawidłowym wyliczeniu opłat pobieranych przez spółkę;



gminy zostały zobowiązane przez ustawodawcę do tego, żeby to mieszkańcy pokrywali wszystkie
koszty związane z gospodarką odpadami;



nie wie, ile posiedzeń Komisji doraźnej musiałoby się jeszcze odbyć, żeby dodać kilka liczb i sumę
podzielić przez ilość mieszkańców, którzy złożyli deklaracje tzw. „śmieciowe”, a następnie podzielić
przez 12 m-cy;



chodzi o 8.524.000,00 zł łącznych kosztów, podzielone na 31.680 mieszkańców i następnie podzielone
przez 12 miesięcy; to nie jest trudne zadanie;



wycofanie uchwały oznaczać będzie, że dalej obowiązywałaby opłata 18zł od osoby, ale koszty będą
większe, a to z kolei oznacza, że w przyszłym roku opłata zamiast proponowanych teraz 24zł musiałaby
wynosić co najmniej 30zł od osoby;



prosi radnych o podejście do zagadnienia z pełną odpowiedzialnością.

Wiesław Suchowiejko radny:


popiera wniosek radnego Andrzeja Grobelnego;



skoro powołano Komisję doraźną, która ma jeszcze czas na zajęcie ostatecznego stanowiska, i która
przyjęła dość szeroki zakres swojej pracy, w tym pozyskanie kompleksowych informacji oraz
poszukanie

skutecznych

rozwiązań

dotyczących

zwiększenia

skuteczności

składania

przez

mieszkańców rzetelnych deklaracji tzw. „śmieciowych”; to należałoby zaczekać z konkretnymi
propozycjami; Komisja zamierza też rozważyć i ewentualnie zmodyfikować poprzednią propozycję
Burmistrza dotyczącą ustalania stawki opłat w oparciu o ilość zużytej wody;


warto też wcześniej rozważyć, jak zmniejszyć koszty gospodarowania odpadami, w szczególności
związane z odpadami zmieszanymi;
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Komisja miała te zagadnienia przeanalizować, to nie jest tak, że Miasto musi drastycznie podnosić
opłaty już teraz; może na razie zamrozić ceny na bramie w Przedsiębiorstwie w Wardyniu i dopiero
wtedy, gdy Komisja niczego nie wypracuje wrócić do ewentualnej podwyżki.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


prosi o poważne potraktowanie tematu; należy oszacować wszystkie koszty i podzielić przez liczbę
mieszkańców zgłoszonych w deklaracjach; zamrożenie opłat na bramie przez Przedsiębiorstwie
w Wardyniu to dwa różne zagadnienia;



opłata marszałkowska wynosiła do nie dawna 24zł, a teraz ta opłata wynosi 240zł;



jeżeli Komisja doraźna wypracuje inną metodę poboru opłat i będzie ona zgodna z prawem, to na
kolejnej sesji Rady Miasta będzie można do tego wrócić;



Burmistrz nie odpowiada za haromonogram prac tej Komisji, miała ona przeszło miesiąc, żeby zając się
tematem.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


uprzedziła, że więcej w tej kwestii nie odpuści radnego Wiesława Suchowiejko do głosu, ponieważ to
dyskusja nad wnioskiem o zmianę porządku obrad, a nie nad projektem uchwały.

Marcin Kaszewski radny:


jest przeciwny wnioskowi o zmianę porządku obrad i jest tym wnioskiem zdumiony;



w 100% zgadza się z tym, co powiedział Burmistrz; każdej władzy zależy na jak najniższej stawce opłat
i to jego zdaniem nie podlega dyskusji; jeśli Komisja doraźna skończy swoją pracę np. dopiero za kilka
miesięcy i mimo to niczego nie wypracuje, to stawka opłat będzie musiała wzrosnąć dwukrotnie;



uważa, że propozycja ustalania opłat w zależności od ilości zużytej wody wcześniej czy później wróci.

Janusz Rautszko radny:


popiera wniosek o wycofanie pkt 9, chodzi o to, że Komisja doraźna dopiero rozpoczęła swoją pracę,
Komisja zamierza dokładnie przyjrzeć się wszystkim kosztom, prace potrwają najwyżej 2 miesiące.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


przystąpiła do głosowania nad wnioskiem formalnym.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta przy 10 głosach „przeciw wnioskowi”, 0 głosach „wstrzymujących
się” i 7 głosach „za wnioskiem” nie przyjęła proponowanej zmiany porządku obrad. Porządek obrad pozostał
bez zmian.
Ad.2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji: z 19.12.2019 r.
Uwag nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 17 głosami „za” przyjęła protokół sesji
z 19.12.2019 r.

3

Ad.3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały,



omówił jej treść i uzasadnienie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 17 głosami „za”, podjęła uchwałę
Nr XIX/187/2020
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały;



omówił jej treść i uzasadnienie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XIX/188/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały;



omówił jej treść i uzasadnienie.
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Wiesław Suchowiejko radny:


ma wątpliwości, w uchwale w 2019 r. Rada Miasta uchwaliła możliwość zaciągnięcia w ubiegłym roku
kredytu w wysokości do 14 mln zł, Burmistrz tłumaczył, że kredyt ten nie musi być wzięty; ale kredyt
został jednak zaciągnięty;



podobnie wygląda to w bieżącym roku; jeśli uznać, że wskazana kwota to limit, do którego Miasto może
zaciągnąć w tym roku kredyt, to czy nie jest on za wysoki; nie zagłosuje za poparciem tej uchwały.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


w ubiegłym roku Burmistrz uzyskał zgodę Rady Miasta na zaciągnięcie kredytu w kwocie 14 mln zł,



Miasto zaciągnęło jednak tylko 13 mln zł kredytu, ponieważ nie było potrzeby na 1 mln zł;



istotne są wolne środki przewidziane na rok 2020, które Miasta szacuje na kwotę 8 mln zł;



nawet, jeśli będzie zgoda na kredyt w 2020 r., to Burmistrz bardzo odpowiedzialne podejdzie do tego
zagadnienia;



przy zaciągnięciu proponowanego kredytu wskaźnik zobowiązań wyniesie dopiero 29%, przy
dopuszczalnym 60%;



na pytanie: dlaczego zaciągany jest kredyt wyjaśnia, że jest spodziewany deficyt w wysokości 15 mln zł,
część może pokryć kredyt w wysokości 12 mln zł;



skąd się bierze deficyt? to różnica pomiędzy wpływami a wydatkami Miasta, dla przykładu: tylko ze
względu na obniżenie o 1% podatki PIT, zmniejszenie wpływ do budżetu Miasta wynosi ponad
5,12 mln zł; wzrosła tez subwencja na przedszkola wypłacana przez Miasto – to kolejne ok.10 mln zł z
budżetowych środków;



może radny uważa, że inwestycje miejskie są niepotrzebne, np. budowa szkolnej hali sportowej;



bardzo ważną inwestycją jest przebudowa ciągu ulic w pobliżu Dworca PKP, inwestycje te będą musiały
być kontynuowane, ponieważ są zawarte umowy i tak przewiduje uchwała budżetowa;



prosi radnych o glosowanie z godnie z wcześniej przyjęta uchwałą budżetową na 2020 r.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta 10 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę
Nr XIX/189/2020
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.6. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek oraz odstąpienia od
obowiązku jej zbycia w drodze przetargu.
.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.
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Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


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 17 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XIX/190/2020
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek oraz odstąpienia od
obowiązku jej zbycia w drodze przetargu.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.7. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


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 17 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XIX/191/2020
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicom w Szczecinku.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji :


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Jerzy Dudź radny:


zapytał, kto dokonuje wyboru i na jakiej podstawie proponuje nazwy danej ulicy?

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


to propozycje Burmistrza Miasta, ponieważ formalnie autorem projektu uchwały jest Burmistrz,
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natomiast konkretne nazwy wybrał i przygotował Dyrektor Wydziału Nieruchomości,



Burmistrz uważa, że to dobre nazwy, nie wywołujące kontrowersji, ale jeśli radny chce zaproponować
inne, to może to zrobić.

Jerzy Dudź radny:


rozumie, że taki jest mechanizm nadawania nazw ulicom i placom, ale może to dobry moment, żeby
uhonorować mieszkańców zasłużonych dla Szczecinka.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


te ulice ze względu na ich boczne lokalizacje nie są miejscami prestiżowymi, mogącymi posłużyć do
nazwania ich nazwiskami zasłużonych osób,



trzeba natomiast nadać im nazwy, ponieważ jest to niezbędne w przypadku sprzedaży działek
umiejscowionych przy tych ulicach.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta 16 głosami „za”, przy 1 glosie „wstrzymującym się” i 0 głosach
„przeciw” podjęła uchwałę
Nr XIX/192/2020
w sprawie nadania nazwy ulicom w Szczecinku.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.9. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały 2 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”;



omówił jej treść i uzasadnienie;



na dzisiejszej sesji Burmistrz już obszernie się na ten temat wypowiadał,



wraz z projektami uchwał radni otrzymali też sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
społecznych, nikt tym razem nie zgłosił żadnych uwag.

Wiesław Suchowiejko radny:


chodzi o strumień śmieci zmieszanych, Burmistrz podał liczby, ale prawie 100% osób deklaruje, że
odpady segreguje i tu jest kwestia do rozwiązania przez Komisję doraźną, żeby koszty były niższe, to i
opłaty będą mogłyby być mniejsze.
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Daniel Rak Burmistrz Miasta:


oczywiście występuje problem, że z jednej strony mieszkańcy deklarują segregowanie odpadów,
a z drugiej strony w istocie okazuje się, że nie wszyscy segregują;



chodzi o to, żeby zmniejszyć ilość odpadów zmieszanych, to problem gmin w całej Polsce;



może informacyjna akcja medialna pomoże wyjaśnić mieszkańcom konieczność segregowania
i współodpowiedzialności za gospodarkę odpadami.

Wiesław Suchowiejko radny:


na posiedzeniu Komisji doraźnej też była mowa a akcji informacyjnej,



chodzi o szukanie metod zmniejszenia strumienia śmieci zmieszanych;



uważa ponadto, że to, iż podczas konsultacji nikt nie zgłosił żadnych uwag nie oznacza, że jest za tymi
podwyżkami, to powinno raczej niepokoić, może mieszkańcy uznali, że radni PO i tak zrobią tak, jak
będą chcieli.

Janusz Rautszko radny:


jedyną

z

propozycji

Komisji

doraźnej

było

opracowanie

filmiku

informacyjno-edukacyjnego

o współodpowiedzialności mieszkańców za prawidłową gospodarkę odpadami.

Marek Bogdanowicz radny:


cieszy się, że powołano Komisję doraźną, ale kwestia wzrostu opłat będzie zawsze wzrostowa,



może należałby rozważyć uruchomienie w Szczecinku sortowni odpadów;



Szczecinek ma troje posłów, może nich zajmą się poparciem tego pomysłu;



zwrócił uwagę, że obecnie występuje problem np. ze skupowaniem makulatury, rynek jest przesycony
i nikt nie chce jej skupywać.

Wiesław Suchowiejko radny:


zgadza się, że w rozwiązaniu problemu gospodarowania odpadami potrzebne jest wsparcie
ustawodawcy.

Joanna Pawłowicz radna:


kwestia segregowania odpadów jest istotna, ale jest zdziwiona propozycją uruchomienia w Szczecinku
sortowni odpadów; odpady zielone wywożone są do Wardynia, gdyby zostawały w Szczecinku, w jaki
sposób byłyby zagospodarowywane?

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


mieszkańcy, którzy będą chcieli na własnej posesji mieć kompostownik i wskażą to w deklaracji, będą
mieli o 5% mniejszą opłatę, od tych osób nie będą odbierane odpady zielone;



to będzie zależało od decyzji właściciela posesji;
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odnośnie wożenia odpadów do Wardynia wyjaśnił, że nie ma już regionalizacji tego typu
przedsiębiorstw, sortownik w Szczecinku byłby zasadny tylko wtedy, gdyby inne gminy zadeklarowały
dostarczanie odpadów;



taka inwestycja kosztowałaby kilkadziesiąt milionów ale prawdopodobnie w przeważającej mierze
byłaby nie wykorzystana, trudno to przewidzieć.

Andrzej Grobelny radny:


poprosił o jednoznaczną odpowiedź, czy Burmistrz rozważa uruchomienie w Szczecinku spalarni lub
sortowni odpadów?

Daniel Rak Burmistrz Miasta;


nie przewiduje tego i jest zaskoczony uwagą radnego Marka Bogdanowicza.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta 10 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę
Nr XIX/193/2020
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.10. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
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 14 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 0 głosach
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę
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Nr XIX/194/2020
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Trzesieka I” w Szczecinku.
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.

Jerzy Dudź radny:


uważa, że dokument dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego jest bardzo istotnym
dokumentem i dlatego uzasadnienie jest bardzo ważne.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


obecnie proponowana uchwała to dopiero przystąpienie do zmiany planu, a nie o zmianie;



proponowane zmiany będą musiały przejść całą procedurę wymaganą prawem i dopiero potem
zostanie przedłożony projekt uchwały wskazujący konkretne zmiany.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 17 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XIX/195/2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Trzesieka I” w Szczecinku.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „Pilska” w Szczecinku.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały;
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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 17 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XIX/196/2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „Pilska” w Szczecinku.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 września
2019 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i obiektów rekreacyjno-sportowych znajdujących się
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Burmistrz Miasta Szczecinek jest organem prowadzącym.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Szymon Kiedel Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 17 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XIX/197/2020
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia
26 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i obiektów rekreacyjnosportowych znajdujących się w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Burmistrz Miasta
Szczecinek jest organem prowadzącym.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.14.Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
Uwag nie zgłoszono.
Ad.15.Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
Uwag nie zgłoszono.
Ad.16.Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
Uwag nie zgłoszono.
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Ad.17. Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
Joanna Pawłowicz radna:


w imieniu mieszkańców zwraca się z prośbą o doświetlenie cmentarza po g. 17:00.

Andrzej Grobelny radny:


prośba do Burmistrza w imieniu mieszkańców, żeby śmieci z ul. Winnicznej przy targowisku były
odbierane do g.11:00, a są odbierane do g.9:00.

Obrady opuścił radny Janusz Rautszko. Zostało 16 radnych.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


nie ma obecnie Prezesa PGK, który mógłby na te pytania odpowiedzieć.

Ad.18.Wnioski i oświadczenia radnych.
Wniosków nie zgłoszono.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


stwierdziła wyczerpanie porządku obrad;



zamknęła sesję.

Obrady zakończono o godz.10:20.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował:

Przewodnicząca Rady Miasta:

Dariusz Krupski

Katarzyna Dudź
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