PROTOKÓŁ Nr XXI/2016
z XXI Sesji VII Kadencji Rady Miasta Szczecinek,
odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek
w dniu 22 lutego 2016 r.

Ustawowy skład Rady Miasta: początkowo 19 radnych

(skład osobowy 19 radnych ze względu na

rezygnację Pani Małgorzaty Golińskiej, która uzyskała mandat poselski do Sejmu RP oraz ze względu na
wygaszenie przez Komisarza Wyborczego mandatu radnego Pana Janusza Leszko), następnie 20 radnych
(po złożeniu ślubowania przez Panią Renatę Rak, wybraną w dniu 31.01.2016r. w miejsce Pani Małgorzaty
Golińskiej). Wszyscy obecni.

Sesja Rady Miasta rozpoczęła się o godz. 9:00.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

stwierdziła wymagane kworum i otworzyła sesję,

−

przedstawiła porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 18.01.2016r.
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady
Miasta Szczecinek.
5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok.
6. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025.
7. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta szczecinek.
8. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta
Szczecinek oraz udzielania bonifikat.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1/2016 do Porozumienia nr 29/2011
pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miastem Szczecinek z dnia 16 czerwca 2011r. w
sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78, poz.1479, z późn. zm.).
10. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Szczecinek w 2016 roku.
11. Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek.

1

12. Uchwała

w

sprawie

ogłoszenia

tekstu

jednolitego

uchwały

w

sprawie

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku.
13. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „Narutowicza I” w Szczecinku.
14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolu prowadzonych przez Miasto Szczecinek, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć
oraz określenia

tygodniowego

obowiązkowego

wymiaru

zajęć

dydaktycznych,

wychowawczych

i opiekuńczych szkolnego pedagoga i psychologa.
15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014r.
w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Miasta Szczecinek w Związku Miast i Gmin Dorzecza
Parsęty.
16. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Szczecinek.
17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
18. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
19. Wnioski i zapytania radnych.
20. Zamknięcie sesji.

Ad.2. Ślubowanie radnej Renaty Rak.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła wszystkich o powstanie,

−

odczytała rotę ślubowania, o której mowa w art.23a ust.1ustawy o samorządzie gminnym:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Renata Rak radna:
−

po wypowiedzeniu słowa „ślubuję” dodała „tak mi dopomóż Bóg”.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła radną Renatę Rak na środek sali w celu wręczenia jej legitymacji radnej i odznaki
Szczecinka,

−

pogratulowała radnej wyniku wyborczego.

Ad.3.
Protokół z sesji z dnia 18.01.2016r.został przez Radę Miasta przyjęty 19 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” i 0 głosach „przeciw”.
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Ad.4.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Jacek Brynkiewicz Przewodniczący Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego:
−

omówił kolejne wersje projektu uchwały,

−

wskazał, których Komisji dotyczą zmiany,

−

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w wersji z dnia 18.02.2016r., proponując radną
Renatę Rak do składu Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego oraz do składu Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,

−

radny Andrzej Grobelny pierwotnie zdecydował się na rezygnację ze składu Komisji Problemów
Społecznych w zamian za wstąpienie do składu Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego, ale
następnie się z tego wycofał, dzwoniąc w tej kwestii do Przewodniczącej Rady Miasta.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

wyjaśniła, że Przewodniczący Komisji Pan Jacek Brynkiewicz przedstawił propozycję zmian
w składach Komisji w wersji z dnia 18.02.2016r.,

−

radni Roman Matuszak i Marcin Bedka przed posiedzeniem Komisji Prawa, Legislacji i Porządku
Publicznego przekazali ustne zgody radnych opozycji na proponowane zmiany,

−

zapewnili również, że zgodę wyraził radny Andrzej Grobelny,

−

ale jeśli radny Andrzej Grobelny nie wyraża na to zgody, to zmian dotyczących jego osoby nie będzie.

Jacek Brynkiewicz Przewodniczący Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego:
−

radny Marcin Bedka zgodził się na rezygnację ze składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
w zamian za wstąpienie do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, czy radny podtrzymuje tę zgodę?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poinformowała, że otrzymała pisemną rezygnację radnego Marcina Bedki ze składu Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki.

Jacek Brynkiewicz Przewodniczący Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego:
−

Komisja opiniująca projekt uchwały podtrzymuje swoje stanowisko.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zgłasza wniosek formalny, aby przyjąć jego rezygnację ze składu Komisji Budżetowo-Ekonomicznej
w zamian za wstąpienie przez niego do składu Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

to wniosek merytoryczny, a nie formalny,

−

jako Przewodnicząca Rady Miasta nie wyraża na to zgody, ponieważ w Komisji Budżetowej
pozostałyby w takim przypadku dwa wakaty,
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−

dla nowo wybranego radnego lub radnej w dniu 20.03.2016r.pozostałby więc wybór pracy tylko
w jednej Komisji, gdy wcześniej przyjęto zasadę, że każdy radny ma prawo uczestniczyć w pracach
dwóch Komisji.

Jacek Pawłowicz radny:
−

nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych, żeby Komisja składała się z 7 lub 9, czy 5 radnych.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

dlaczego radny chciałby odebrać komuś możliwość pracy w dwóch Komisjach?

Jacek Pawłowicz radny:
−

uważa, że nowo wybrany radny będzie miał prawo zdecydować, w których Komisjach chce pracować,
nie ma ku temu przeszkód prawnych.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przypomniała, że na pierwszej sesji w obecnej kadencji Rada Miasta ustaliła liczebność
poszczególnych Komisji.

Jacek Pawłowicz radny:
−

poprosił o opinię prawną Pana Czesława Podkowiaka.

Małgorzata Bała Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła o 10 minutową przerwę.

O godz. 9:15 Przewodnicząca Rady Miasta zarządziła 5-minutową przerwę w obradach. Obrady zostały
wznowione po przerwie o godz. 9:20. Obecnych 20 radnych.

C.d. ad.4.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do kontynuacji punkt 4 porządku obrad.

Jerzy Kania Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej:
−

wyjaśnił, że przerwa w obradach była potrzebna do ustalenia, czy ustalona na początku kadencji
liczebność składów Komisji jest wartością, którą teraz należy zmienić,

−

wyjaśnił, że ta liczebność nie jest przypadkowa i dotychczas dobrze się sprawdza w praktyce,

−

radni Platformy Obywatelskiej zgodzili się na wcześniejszą propozycję radnych opozycji i nie widzą
teraz zasadności ani podstaw do zmiany liczebności składów Komisji, gdyż nie ma takiej potrzeby,

−

takie jest stanowisko radnych Platformy Obywatelskiej.
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Roman Matuszak radny:
−

w związku z odmową zrezygnowania przez radnego Andrzeja Grobelnego z członkostwa w Komisji
Problemów Społecznych, poprosił o doprecyzowanie, nad którą wersją projektu uchwały odbędzie się
głosowanie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

wyjaśniła, że dyskusja nad projektem uchwały jeszcze trwa i żaden projekt nie jest ostatecznie
przesądzony, radni opozycji mogą składać inne propozycje i np. zamiast radnego Andrzeja
Grobelnego zaproponować innego radnego,

−

może radny Roman Matuszak zgodziłby się zrezygnować z członkostwa w Komisji Problemów
Społecznych w zamian za członkostwo w Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego?

Roman Matuszak radny:
−

wyraża zgodę na propozycję przedstawioną przez Przewodniczącą Rady Miasta oświadczając, że
rezygnuje z członkostwa w Komisji Problemów Społecznych i wyraża zgodę na kandydowanie do
Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

na

prośbę radnego

Marka Ogrodzińskiego

przedstawiła

proponowane

składy Komisji po

proponowanych zmianach:

1. Komisja Budżetowo-Ekonomiczna:
a) Kania Jerzy,
b) Batura Maciej,
c) Kaszewski Marcin,
d) Zawada Krzysztof,
e) (wakat),
f) Pawłowicz Jacek,
g) Matuszak Roman.

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
a) Wojnicz Edyta,
b) Kaszewski Marcin,
c) Rautszko Janusz,
d) Kuszmar Grażyna,
e) Bedka Marcin.

3. Komisja Problemów Społecznych:
a) Kuszmar Grażyna,
b) Bała Małgorzata,
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c) Bocheński Marcin,
d) Lesiuk Jacek,
e) Miechowiecki Zdzisław,
f) Grobelny Andrzej,
g) (wakat).

4. Komisja Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego:
a) Brynkiewicz Jacek,
b) Kuszmar Małgorzata,
c) Dudź Katarzyna,
d) Rak Renata,
e) Matuszak Roman.

5. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:
a) Zawada Krzysztof,
b) Miechowiecki Zdzisław,
c) Kuszmar Małgorzata,
d) Brynkiewicz Jacek,
e) Lesiuk Jacek,
f) Grobelny Andrzej,
g) Rak Renata.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania nad propozycją zmian w projekcie
uchwały:

„W uchwale Nr II/5/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów
osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczecinek, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 :
1) w pkt. 1 skreśla się lit. e;
2) w pkt. 2 lit. e otrzymuje brzmienie: „ e) Bedka Marcin”;
3) w pkt. 3 skreśla się lit. f;
4)

w pkt. 4 lit. d i e otrzymuje brzmienie: „ d) Rak Renata, e) Matuszak Roman;

5) w pkt. 5 lit. g otrzymuje brzmienie: „ g) Rak Renata”.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” przyjęła zaproponowane poprawki do
projektu uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad uchwałą.
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W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXI/181/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji
Rady Miasta Szczecinek.

Ad.5.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,

−

omówił poszczególne kwoty.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXI/182/2016
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta szczecinek na 2016 rok.
Ad.6.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

Komisja 5 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 17 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach
„przeciw” podjęła uchwałę:
Nr XXI/183/2016
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025.
Ad.7.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

Komisja 5 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXI/184/2016
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

Ad.8.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,

−

wyjaśnił powody zaproponowania zmian zasad sprzedaży lokali komunalnych.

Jacek Pawłowicz radny:
−

uważa, że dobrze, iż są przewidziane bonifikaty, ale jego zdaniem są one zbyt niskie,

−

uważa, że bonifikaty powinny zostać zwiększone, żeby zachęcić mieszkańców do wykupywania
mieszkań komunalnych.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

do tej kwestii ustosunkował się już na posiedzeniu Komisji, wyjaśnił, dlaczego bonifikaty są takie a nie
inne, mieszkania komunalne obecnie są własnością ZGM TBS sp. z o.o.,

−

większe bonifikaty są stosowane w miastach, w których danego samorządu nie stać na remonty
kamienic, w Szczecinku w ostatnich latach dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Miasta zostało
wyremontowanych wiele budynków, na które zostało poniesionych wiele bardzo dużych nakładów,

−

obecnie sprzedaż tych mieszkań ze zbyt wysoką bonifikatą byłaby społecznie niesprawiedliwa
w stosunku do tych, którzy wykupywali mieszkania przed remontem kamienic za mniejszą bonifikatę.

Jacek Pawłowicz radny:
−

chyba ci co chcieli wykupić mieszkania już to zrobili, poprosił o podanie liczby wykupionych lokali.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

w ciągu ostatniego roku nikt nie wykupił mieszkania komunalnego, jeżeli kogoś nie stać na wykup, to
nie powinno się takiej osobie sprzedawać mieszkania za symboliczną złotówkę,

−

były już sytuacje, że ludzie wykupili mieszkania za niewielką kwotę, ale ze względu na to, że części
wspólne wymagają remontu, trzeba było uczestniczyć w tych kosztach, na co tych osób nie było stać,

−

50% bonifikaty to bardzo rozsądna wielkość.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.
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W głosowaniu jawnym Rada Miasta 17 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”,
podjęła uchwałę:
Nr XXI/185/2016
w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność
Miasta Szczecinek oraz udzielania bonifikat.
Ad.9.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Marcin Bedka radny:
−

aneks będzie skutkował tym, że Miasto będzie decydować o wycince drzew w parku,

−

opozycja uważa, że to zły pomysł.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

opozycja nie jest w stanie poprzeć swojego stanowiska żadnymi dowodami, równie dobrze można
byłoby w ogóle zarzucać, że przejęcie części zadań przez Konserwatora Zabytków w Szczecinku
spowoduje tragedię, ale tak się nie stało, chodzi jednak o dbanie o park i dbanie o bezpieczeństwo
użytkowników parku, lepiej, gdy decyzje są wydawane na miejscu, niż gdyby były wydawane zza
biurka w Szczecinie, gdy w Szczecinku nie było Konserwatora Zabytków nie raz na decyzję trzeba
było czekać nawet rok, a czasem i dłużej, ta uchwała żadnych nowych kompetencji Miejskiemu
Konserwatorowi Zabytków nie nadaje.

Marcin Bedka radny:
−

przypomniał, że na poprzedniej sesji padło pytanie, czy był wniosek osoby prywatnej o wycięcie drzew
w parku, Pan Wojciech Smolarski poprzedni Kierownik Referatu Ochrony Środowiska zapewnił
wówczas, że takiego wniosku nie było, okazuje się jednak, że taki wniosek został złożony, dlatego
Burmistrz powinien zdyscyplinować swoich pracowników.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

Pan Wojciech Smolarski nie był Konserwatorem Zabytków, ale Kierownikiem Referatu Ochrony
Środowiska i być może dlatego się pomylił przy udzielaniu tej odpowiedzi,

−

to jednak, czy był złożony wniosek, czy nie – nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wycinka drzewa
była konieczna, gdyż drzewo zagrażało bezpieczeństwu ludzi, po opinii dendrologów podjęto decyzję
o wycince, kolejne drzewa będą obserwowane, a w miejsce wyciętych drzew będą nowe nasadzenia,

−

opozycja postępuje nie fair zarzucając w tej sprawie nieuczciwość.
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Marcin Bedka radny:
−

wyjaśnił, że na pytanie o wniosek, zadane na poprzedniej sesji, Pan Wojciech Smolarski odpowiedział
z premedytacją, że taki wniosek nie wpłynął, gdyby to nie było tak istotne, to Pan Wojciech Smolarski
powiedziałby prawdę o wniosku.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła uwagę, że to nie jest dyskusja o wypowiedziach byłego pracownika Urzędu Miasta, ale
o projekcie uchwały.

Roman Matuszak radny:
−

chciałby zwrócić uwagę, że ptaki zakładają gniazda głównie na starych drzewach, a nie na nowych,

−

trzeba więc i ten aspekt brać pod uwagę.

Jacek Pawłowicz radny:
−

Burmistrz na ostatniej sesji zarzucił mu, że insynuuje, iż drzewa zasłaniały komuś widoczność,

−

gdy radny o to zapytał, Pan Wojciech Smolarski nie odpowiedział prawdy,

−

czy to jest standard w Urzędzie Miasta, że niektórzy urzędnicy nie mówią prawdy radnym ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

odebrała radnemu głos zwracając uwagę, że wnioski i zapytania radnych można zgłaszać przy
realizacji innego punktu obrad.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

standardem jest to, że radny przeinacza słowa, ponieważ faktycznie insynuacją jest twierdzenie, że
drzewa komuś zasłaniały widok, gdy w istocie stan drzew groził zawaleniem się na pobliski budynek,

−

i to jest fakt podstawowy, prosi, aby powoływać się na dokładne wypowiedzi.

Marcin Bedka radny:
−

projekt aneksu dotyczy przekazania części uprawnień, dlatego opozycja docieka prawdy i tego, czy
wypowiedź pracownika Urzędu Miasta była prawdziwa, opozycja dopytuje się o kwestie istotne
dotyczące projektu uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła uwagę, że chodzi o uchwałę dotyczącą Konserwatora Zabytków,

−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 16 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących
się”, podjęła uchwałę:
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Nr XXI/186/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1/2016 do Porozumienia nr 29/2011 pomiędzy
Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miastem Szczecinek z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie
powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78, poz.1479, z późn. zm.).

Ad.10.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXI/187/2016
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Szczecinek w 2016 roku.
Ad.11.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXI/188/2016
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek.

Ad.12.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXI/189/2016
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku.
Ad.13.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXI/190/2016
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „Narutowicza I” w Szczecinku.
Ad.14.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Krzysztof Zawada Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:
−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Roman Matuszak radny:
−

w propozycji zmiany paragrafu 3 jest zapis, że tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla szkolnego pedagoga, psychologa, logopedy
i doradcy zawodowego wynosi 20 godzin, czy to wymiar maksymalny, czy minimalny ?

Joanna Powałka Dyrektor MJOO:
−

wyjaśniła, że pensum tygodniowe nauczycieli wynosi 18 godzin,

−

w przypadku pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego i psychologa przyjęto w uchwale 20 godzin,
ponieważ dla tej kategorii stanowisk pensum nie jest określone ustawowo.

Roman Matuszak radny:
−

czy wymiar godzin dla w/w osób mógłby więc być inny?
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Joanna Powałka Dyrektor MJOO:
−

tak, ponieważ to nie jest ani maksymalna ani minimalna liczba godzin,

−

mogłaby być inna, ale proponuje się taką jak w projekcie uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 19 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 0 głosach podjęła
uchwałę:
Nr XXI/191/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto Szczecinek, zasad zwalniania od obowiązku
realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych szkolnego pedagoga i psychologa.
Ad.15.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Marcin Bedka radny:
−

chciałby wiedzieć, dlaczego Miasto rezygnuje z jednego przedstawiciela w ZMiGDP ? czy radni
Platformy Obywatelskiej nie chcą być delegatami ? skoro Pan Janusz Leszko był delegatem
wytypowanym z ramienia Platformy Obywatelskiej, to w jego miejsce powinien zostać wskazany także
ktoś z radnych z tego ugrupowania.

Jerzy Kania Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej:
−

radni PO uważają, że liczba delegatów zaproponowana przez Burmistrza Miasta jest wystarczająca.

Marcin Bedka radny:
−

rozumie, że w ten sposób Miasto rezygnuje z jednego delegata i jednego głosu na zebraniach
Związku.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

wyjaśnił, że głos Szczecinka na zebraniach Związku jest bardzo silny od kilku lat, w skład Zarządu
Związku wchodzi Zastępca Burmistrza Miasta Szczecinek Pan Daniel Rak, poza radnymi w skład
delegatów wchodzą urzędnicy Urzędu Miasta Szczecinek, do tej pory nie było większego entuzjazmu
ze strony radnych do udziału w pracach Związku, ze względu na to, że w Zarządzie Związku jest
Zastępca Burmistrza Miasta Szczecinek wszystko jest załatwiane polubownie,
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−

dwa Kluby Radnych Rady Miasta Szczecinek mają swoich reprezentantów, opozycja powinna być
zadowolona, że udział jej reprezentantów w delegacji szczecineckich radnych wynosi 50%.

Edyta Wojnicz radna:
−

w poprzedniej kadencji radna Małgorzata Golińska zrezygnowała z reprezentowania Szczecinka
w ZMiGDP i wówczas był tylko jeden delegat spośród radnych.

Marcin Bedka radny:
−

zwraca uwagę, że w poprzedniej kadencji nie było Klubu Radnych Razem dla Szczecinka, jeśli nie ma
sensu żeby Szczecinek miał w Związku silny głos, to może w ogóle zrezygnować z delegatów,

−

uważa, że radni Platformy Obywatelskiej nie są zainteresowani uczestniczeniem w sprawach Związku.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwraca uwagę, że Platforma Obywatelska ma swojego przedstawiciela w osobie radnego Macieja
Batury, Klub Radnych Razem dla Szczecinka też ma swojego przedstawiciela, nie widzi więc potrzeby
zwiększania liczby delegatów, niech radny poda przykłady, gdzie tak przeważająca mniejszość
w Radzie Miasta ma taką równą liczbę delegatów.

Janusz Rautszko radny:
−

poprosił, aby dyskusja dotyczyła projektu uchwały.

Marcin Bedka radny:
−

zwrócił uwagę Przewodniczącej Rady Miasta, że podczas prowadzenia sesji bywa nieobiektywna
wobec opozycji, poza tym w Prezydium Rady Miasta nie przedstawiciela opozycji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

wyjaśniła, że Prezydium Rady Miasta pracuje nie tylko na sesji, ale zbiera się również przed sesją,

−

na posiedzenia Prezydium Rady Miasta zawsze zapraszany jest przedstawiciel opozycji, ale bardzo
rzadko w tych posiedzeniach uczestniczy, przypomniała, że Platforma Obywatelska zaproponowała
wcześniej Pani Małgorzacie Golińskiej członkostwo w Prezydium Rady Miasta, ale radna się
nie zgodziła, poza tym dyskusja dotyczy projektu uchwały a nie pracy Prezydium Rady Miasta.

Krzysztof Zawada Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:
−

przypomniał, że terminy posiedzeń Komisji, której przewodniczy stara się wcześniej uzgadniać
z członkami Komisji.

Roman Matuszak radny:
−

Pani Przewodnicząca Rady Miasta użyła sformułowania „przeważająca mniejszość”, radny
nie rozumie tego określenia.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

chodziło jej o „powalającą” mniejszość w Radzie Miasta.

Marcin Bedka radny:
−

przyjmuje zatem, że Platforma Obywatelska rezygnuje ze swojego jeszcze jednego delegata do
ZMiGDP.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 17 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących
się” podjęła uchwałę:
Nr XXI/192/2016
w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie
wyznaczenia osób do reprezentowania Miasta Szczecinek w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Ad.15.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła uwagę, że w piśmie przewodnim Klubu Radnych Razem dla Szczecinka użyto sformułowania
„odwołanie radnego Marka Ogrodzińskiego”, jednak Rada Miasta nie ma możliwości odwołania
żadnego radnego, a jedynie ma możliwość stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

−

otworzyła dyskusję.

Jacek Brynkiewicz Przewodniczący Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego:
−

do wniosku i projektu uchwały Klub Radnych Razem dla Szczecinka załączył ekspertyzę z Biura
Analiz Sejmowych, z którą Komisja zapoznała się bardzo wnikliwie, zapoznając się także z opinią
prawną sporządzoną przez mecenasa Czesława Podkowiaka,

−

Komisja jednogłośnie 3 głosami przeciw projektowi uchwały zaopiniowała go negatywnie
rekomendując Radzie Miasta odrzucenie tej uchwały,

−

dodając we własnym imieniu stwierdził, że ma nadzieję, że w tej kwestii Komisja się nie pomyliła, i że
Klub Radnych Razem dla Szczecinka nie będzie miał racji, tak jak opozycja nie miała racji żądając
wygaszenia mandatu radnego Marka Ogrodzińskiego w poprzedniej kadencji.

Marcin Kszewski radny:
−

zwraca uwagę na zarzuty postawione przez opozycję radnemu Markowi Ogrodzińskiemu i na
przedstawione przez opozycję uzasadnienie projektu uchwały, przytoczył przepisy prawa dotyczące
omawianej kwestii, „gminna jednostka organizacyjna” zdefiniowana jest w ustawie z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym; zgodnie z art. 9. ust. 1 tej ustawy „w celu wykonywania zadań gmina
może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym
z organizacjami pozarządowymi”;
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−

„jednostka organizacyjna tworzona przez gminę jest częścią struktury organizacyjnej gminy [Dolnicki
Bogdan (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz]”; termin "zarządzać" nie posiada definicji
legalnej, słownikowa definicja tego wyrazu wskazuje, że oznacza on "kierować”, z kierowaniem tym
wiąże się możliwość samodzielnego decydowania o wszelkich kwestiach związanych z prowadzoną
działalnością, w tym zwłaszcza o sposobach pozyskiwania dochodów, formach działalności,
przeznaczeniu środków stanowiących dochód itd.;

−

zarządzanie działalnością gospodarczą oznacza również "prowadzenie i reprezentowanie działalności
gospodarczej,

dokonywanie

zarządzanego

majątku,

całokształtu

administrowanie

czynności
tym

faktycznych

majątkiem

Dolnicki

i

prawnych
Bogdan

dotyczących

(red.),

Ustawa

o samorządzie gminnym, Komentarz, Opublikowano: ABC 2010, Stan prawny: 27 września 2010 r.”
−

radny przytoczył też fragment wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
15 lipca 2009 r. II OSK 664/09, TEZA aktualna:

−

„utworzone przez gminę zakłady opieki zdrowotnej są gminnymi jednostkami organizacyjnymi”;

−

z uzasadnienia tego wyroku: „daje to podstawę do przyjęcia, że gminna jednostka organizacyjna to
jednostka utworzona na podstawie uchwały rady gminy, przy czym nie ma znaczenia, czy jednostka ta
na podstawie przepisów szczególnych będzie miała przyznaną osobowość prawną, przy określeniu
zatem zakresu pojęcia "gminnej jednostki organizacyjnej" przesądzające znaczenie ma utworzenie
przez gminę na podstawie uchwały rady gminy oraz powiązanie organizacyjne z gminą”.

Obrady opuścił radny Janusz Rautszko. Na sesji zostało 19 radnych.

Marcin Kszewski radny:
−

na podstawie przytoczonych przepisów i przytoczonego orzecznictwa uważa tak jak mecenas
Czesław Podkowiak, że w przypadku radnego Marka Ogrodzińskiego odpada przesłanka wygaszenia
jego mandatu.

Marcin Bedka radny:
−

zwrócił uwagę Przewodniczącemu Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego, że Klub Radnych
Razem dla Szczecinka nie proponował dotychczas wygaszenia niczyjego mandatu radnego, i że
w poprzedniej kadencji nie było Klubu Radnych Razem dla Szczecinka,

−

był przekonany, że radni Platformy Obywatelskiej „staną murem” za Panem Markiem Ogrodzińskim;

−

zwraca uwagę, że w poprzedniej kadencji mecenas Czesław Podkowiak bronił mandatu radnego Pana
Mirosława Wacławskiego, i że Platforma Obywatelska „stała murem” za Panem Mirosławem
Wacławskim, ale okazało się, że jednak nie mógł on być radnym i jego mandat został wygaszony
przez Wojewodę; opozycja występując z niniejszym wnioskiem i projektem uchwały nie robi tego na
podstawie „widzimisię”, ale na podstawie ekspertyzy prawnej, którą Radzie Miasta udostępniła;

−

ta opinia prawna jest radnym znana, znana jest aktualna opinia prawna mecenasa Czesława
Podkowiaka i znane jest stanowisko radnych Platformy Obywatelskiej, dlatego radny uważa, że
nie ma sensu dalej na ten temat dyskutować.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

nie rozumie stanowiska radnego Marcina Bedki, opozycja powołując się stale na wygaszenie mandatu
Pana Mirosława Wacławskiego sugeruje, że mecenas Czesław Podkowiak w swoich opiniach stale się
myli, w poprzedniej kadencji ze strony ówczesnej opozycji były jednak jeszcze inne próby wygaszenia
mandatów innych radnych Platformy Obywatelskiej: Pana Krzysztofa Zawady, Pana Marka
Ogrodzińskiego, Przewodniczącej Rady Miasta oraz Burmistrza; w tych przypadkach wszystkie
ekspertyzy prawne sporządzone przez mecenasa Czesława Podkowiaka okazały się słuszne i trafne,
mandaty tych osób nie zostały przez Wojewodę wygaszone;

−

zwróciła się do radnych opozycji z pytaniem, czy załączona ekspertyza z Biura Analiz Sejmowych to
całość dokumentu, czy tylko jego część? ponieważ sprawia wrażenia, jakby części treści brakowało.

Jacek Pawłowicz radny:
−

to cała ekspertyza.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

jakie pytanie opozycja przekazała do Biura Analiz Sejmowych ? i czy opozycja zwracała się przedtem
o informacje i wyjaśnienia do szczecineckiego Szpitala ?

Marcin Bedka radny:
−

zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji nie było Klubu Radnych Razem dla Szczecinka, a faktem
jest, że mandat radnego Pana Mirosława Wacławskiego został wygaszony, poprzednio Wojewoda był
z ramienia Platformy Obywatelskiej, dlatego radny dziwiłby się, gdyby wówczas doszło do wygaszenia
mandatów kolejnych radnych PO.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

owszem, wówczas Wojewoda był z PO, ale to nieuprawniona sugestia, że podejmowane przez
ówczesnego Wojewodę decyzję miały z tym związek, poza tym Pan Mirosław Wacławski też był
z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, a jego mandat Wojewoda wygasił.

Czesław Podkowiak mecenas:
−

zwrócił uwagę, że wydaje opinię jako prawnik w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz
przy zachowaniu należytej staranności, a nie na życzenie Burmistrza czy Platformy Obywatelskiej;

−

prawo jest takie, że nie zawsze argumenty się utrzymają, Pan Mirosław Wacławski przed Sądem
reprezentowany był przez wybitnego prawnika;

−

prosi, aby w przypadku jego opinii przeciwstawiać konkretną inną opinię prawną, apeluje, aby
nie wykorzystywać jego opinii instrumentalnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ponownie zwróciła się do opozycji o podanie, jakie pytanie zostało wysłane do Biura Analiz
Sejmowych ?
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Jacek Pawłowicz radny:
−

uważa, że sesja Rady Miasta to nie miejsce przesłuchań, odpowiadając na pytanie Przewodniczącej
Rady Miasta wyjaśnił, że opozycja przedstawiła w pytaniu wszystkie informacje.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

powtórzyła swoje pytanie.

Jacek Pawłowicz radny:
−

stwierdził, że czas pokaże, kto ma rację: opozycja czy radni Platformy Obywatelskiej.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

skoro Rada Miasta ma poważnie traktować projekt uchwały, to chce wiedzieć, jakie są argumenty
opozycji, jest ważne, czy osoba, która sporządziła ekspertyzę miała wszystkie wiadomości.

Andrzej Grobelny radny:
−

faktycznie prawo jest skomplikowane i o tym zdecyduje Wojewoda, uważa, że Pan marek Ogrodziński
jest bardzo dobrym lekarzem, Burmistrz Miasta w programie samorządowym w TV GAWEX
powiedział, że cała opozycja (a więc także radny Andrzej Grobelny) to intelektualni impotenci, czy
Burmistrz to podtrzymuje ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przerwała wypowiedź radnego, ponieważ nie jest to dyskusja o programach samorządowych.

Andrzej Grobelny radny:
−

Burmistrz powiedział, że „atakują Pana Marka Ogrodzińskiego jego koledzy, ponieważ wśród nich jest
lekarz”, radny wyjaśnił, że on nie podpisał jednak wniosku ani projektu uchwały, i nie atakuje Pana
Marka Ogrodzińskiego, może Burmistrz tego nie wiedział, ale skoro Burmistrz go atakuje, to nie może
tego biernie słuchać, może natomiast porozmawiać z Burmistrzem jak chłopak z Bałut z chłopakiem
z Bałut.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

odebrała radnemu głos ponieważ to wypowiedź nie na temat.

Jacek Pawłowicz radny:
−

uważa, że to nie na miejscu wykorzystywanie przez Burmistrza

programu samorządowego

opłacanego z pieniędzy podatników, do atakowania opozycji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

czy opozycja przekonała radnego Andrzeja Grobelnego do podjęcia wnioskowanej uchwały ?

−

jeżeli nie, to jak zamierza przekonać pozostałych radnych ?
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Andrzej Grobelny radny:
−

jeżeli chodzi o Pana Marka Ogrodzińskiego jest przeciwny wygaszeniu jego mandatu radnego,

−

nawiązał do wypowiedzi Burmistrza.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

odebrała radnemu głos ze względu na próbę odbiegnięcia od tematu.

Marcin Bedka radny:
−

wyjaśnił, że opozycja przekonała się już nieraz, że radni Platformy Obywatelskiej głosują jednakowo,

−

jednak w opozycji każdy radny ma swoje zdanie, radny Andrzej Grobelny podał przyczyny swojego
stanowiska,

nie

koniecznie

będące

przyczynami

merytorycznymi,

a

raczej

związanymi

z wykonywanym zawodem lekarza przez Pana Marka Ogrodzińskiego;
−

jeśli Pan Czesław Podkowiak poczuł się urażony wypowiedzią radnego, to go przeprasza, gdyż
nie miał takiego zamiaru; chciał jedynie powiedzieć, że opinie są różne;

−

mecenas Czesław Podkowiak sam przyznał na poprzedniej sesji, że Wojewoda w poprzedniej
kadencji powinien był wygasić mandat radnego Krzysztofa Zawady, ale nie wygasił;

−

wracając natomiast do Biura Analiz Sejmowych, gdyby tam były jakieś wątpliwości, to Biuro zwróciłoby
się do opozycji o uzupełnienie danych; jest to opinia prawna, która bez wystarczających danych
nie mogłaby zostać sporządzona; skoro opinia została wydana to znaczy, że Biuro Analiz Sejmowych
posiadało wystarczające dane.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

osoba sporządzająca tą ekspertyzę nie mieszka w Szczecinku i nie zna wszystkich aspektów sprawy;

−

uważa, że radny Marcin Bedka podał świadomie nieprawdę odnośnie kwestii nie wygaszenia mandatu
radnego Krzysztofa Zawady w poprzedniej kadencji, wyjaśniła więc jak było faktycznie;

−

wstępnie mecenas Czesław Podkowiak uważał, że w/w mandat powinien zostać wygaszony, ale po
zapoznaniu się z orzecznictwem przedstawił opinię w obronie mandatu radnego Krzysztofa Zawady;

−

radny Marcin Bedka powołał się więc na słowa Pana Czesława Podkowiaka, których Pan mecenas
w rzeczywistości nie wypowiedział; prosi jeszcze raz, aby nie mieszać Pana mecenasa do polityki.

Krzysztof Zawada radny:
−

kluczem jest to, jakie pytanie zadała opozycja zwracając się do Biura Analiz sejmowych;

−

dążenie do wygaszenia mandatu radnego z błahych przyczyn według orzecznictwa NSA jest
niedopuszczalne; zdaniem NSA nie można zbyt rygorystycznie podchodzić do tych kwestii.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zwrócił się z pytaniem do radnego Krzysztofa Zawady, czy radny prowadzący działalność może
sprzedać usługi lub sprzęty jednostkom komunalnym gminy, w której sprawuje mandat radnego ?
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła uwagę, że radny Krzysztof Zawada nie jest prawnikiem, a Pan Marek Ogrodziński
nie sprzedaje usług ani sprzętu dla Miasta Szczecinek.

Marcin Bedka radny:
−

jeszcze raz zwrócił się do mecenasa Czesława Podkowiaka, iż wycofuje się ze swojej wcześniejszej
wypowiedzi przyznając, że pomylił się co do słów Pana mecenasa, i że to radny źle zrozumiał
wypowiedź Pana Czesława Podkowiaka.

Krzysztof Zawada radny:
−

radny Marcin Bedka sugeruje, że gdy jakiś radny prowadzi działalność polegającą na sprzedaży
towaru lub usług, to nie powinien prowadzić sprzedaży dla jednostek miejskich.

Jerzy Kania radny:
−

prosi o skupienie się na kwestii pytania pisemnego skierowanego przez opozycję do Biura Analiz
Sejmowych.

Jacek Pawłowicz radny:
−

wyjaśnił, że radni opozycji nie mają przy sobie tego pytania.

Roman Matuszak radny:
−

w związku z prośbą Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej proponuje odroczenie
dyskusji na ten temat do następnej sesji.

Jacek Brynkiewicz radny:
−

zwrócił uwagę na błąd w projekcie uchwały, polegający na podaniu danych radnego jako Paweł Marek
Ogrodziński, powinno być Marek Jerzy Ogrodziński.

Jacek Lesiuk radny:
−

kolejny raz chce iść „na rękę” opozycji proponując 20 minutową przerwę na złożenie pisma.

Jacek Pawłowicz radny:
−

uważa, że radni opozycji nie są gońcami, żeby biec po pismo, został złożony wniosek formalny
i projekt uchwały, i prosi o podjęcie przez Radę Miasta decyzji w tej kwestii.

Marcin Kaszewski radny:
−

trzeba kończyć dyskusję, był przekonany, że odbędzie się merytoryczna dyskusja, ale opozycja
sprowadziła dyskusję do formy kabaretu.
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Grażyna Kuszmar radna:
−

jest jej przykro słuchać takich opinii, też optuje za tym, żeby nie wygaszać mandatu radnego Marka
Ogrodzińskiego i zgadza się z opinią mecenasa Czesława Podkowiaka; nawet, jeśli glosowanie Rady
Miasta będzie na korzyść radnego Marka Ogrodzińskiego, to opozycja i tak nada tej sprawie dalszy
bieg; prosi, aby nie dać się zwariować.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

jest przeciwna zamknięciu dyskusji ponieważ nie wypowiedział się jeszcze radny Marek Ogrodziński,

−

ze względu na brak innych głosów za lub przeciwko wnioskowi formalnemu przystąpiła do głosowania
nad tym wnioskiem.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta przy 4 głosach za zamknięciem dyskusji i 15 głosach przeciw odrzuciła
wniosek.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poinformowała, że dyskusja dotycząca projektu uchwały zgłoszonego przez opozycję będzie
kontynuowana, zapytała, czy radni opozycji czytali ekspertyzę, która została załączona przez nich do
projektu uchwały?

Jacek Pawłowicz radny:
−

uważa, że sposób prowadzenia dyskusji przez Przewodniczącą Rady Miasta jest żenujący, i że
Platforma Obywatelska chce zdominować dyskusję.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

to nie Platforma Obywatelska jest wnioskodawcą, a prowadzenie dyskusji i udzielenie radnym głosu
należy do kompetencji i obowiązków Przewodniczącej Rady Miasta,

−

zacytowała fragment ekspertyzy załączonej do projektu uchwały przez radnych opozycji, dotyczący
zakazu łączenia funkcji radnego z członkostwem w zarządzie spółki będącej gminną jednostką
organizacyjną, wyjaśniając jednocześnie, że Pan Marek Ogrodziński nie jest w zarządzie Spółki
„Szpital w Szczecinku”,

−

zacytowała fragment protokołu z sesji Rady Miasta Szczecinek, na której debatowano o wygaszeniu
mandatu radnego Pana Mirosława Wacławskiego, wówczas Pan Roman Matuszak z Klubu Radnych
Wspólnoty Samorządowej stwierdził, że Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej nie będzie głosował
za wygaszeniem mandatu radnego Pana Mirosława Wacławskiego z trzech powodów: 1) duża
wątpliwość, czy doszło do uchybienia obowiązkowi wynikającemu z przepisów prawa; 2) być może to
wewnętrzna rozgrywka w Platformie Obywatelskiej i Klub Radnych WS nie będzie brał udziału
w takich zagraniach; 3) zasadniczy powód – Pan Wacławski został radnym, ponieważ zagłosowała na
niego taka liczba wyborców;
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−

w związku z powyższym Przewodnicząca pyta radnego Romana Matuszaka, na ile zmieniły się jego
poglądy w tego typu sprawach i na temat demokracji, że obecnie chce wygaszenia mandatu radnego
w trybie administracyjnym?

Roman Matuszak radny:
−

wyjaśnił, że jego stanowisko w tych sprawach nie uległo zmianie, podpisując omawiany wniosek
nie wiedział, że Pan Marek Ogrodziński nie jest członkiem zarządu w Spółce „Szpital w Szczecinku”,

−

w związku z tym swoje zdanie wyrazi przy głosowaniu nad projektem uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zacytowała fragment wyroku NSA sygn. akt IIOSK 2369/14, w którym NSA stwierdził, że „Nie można
bowiem zaaprobować podejmowania uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego bez
należytego ustalenia okoliczności faktycznych sprawy i wykazania w oparciu o zebrane dowody
zaistnienia przesłanek ustanowionych w art. 24f ust. 1 u.s.g.; pamiętać też należy, iż wygaśnięcie
mandatu radnego ma charakter sankcji skutkującej poważnymi konsekwencjami ustrojowymi”.

Małgorzata Bała radna:
−

ma wątpliwości co do pisma, które zostało przez radnych opozycji wystosowane do Biura Analiz
Sejmowych, skoro radny Roman Matuszak nie wiedział, że Pan Marek Ogrodziński nie jest
w zarządzie Spółki.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

radni opozycji uchylają się od wyjaśnień, nie chodzi o to, że Pan Marek Ogrodziński jest dobrym
lekarzem, ale o to, że będąc radnym i pracując w Szpitalu nie narusza przepisów prawa,

−

Szpital nie jest gminną jednostką organizacyjną i Pan Marek Ogrodziński nie jest w zarządzie tej
Spółki, dziwi się, że radny Jacek Pawłowicz nie chce tej kwestii wyjaśnić, w poprzedniej kadencji
ówcześni radni opozycji też tak robili, był festiwal prób odwoływania radnych Platformy Obywatelskiej,

−

jedyną osobą przygotowaną do dzisiejszej dyskusji jest Pan Marcin Kaszewski, który wykazał, że
nie ma żadnych podstaw prawnych do wygaszania mandatu radnego Marka Ogrodzińskiego,

−

prawdopodobnie radni opozycji podobnie jak radny Roman Matuszak nie wiedzieli, że Pan Marek
Ogrodziński nie jest w zarządzie Spółki, przeprasza radnego Andrzeja Grobelna, że mówił, iż radny
podpisał wniosek, nie powinno być jednak argumentu, że Pan Marek Ogrodziński to Pański kolega
i dobry lekarz, tylko że brak jest podstaw prawnych.

Marcin Bedka radny:
−

wyjaśnił, że opozycja mając opinię sejmową zdecydowała się na taki krok i zdaje sobie sprawę z tego,
że na sesji Rady Miasta to nie zostanie rozstrzygnięte, rozstrzygnie to Wojewoda,

−

zwraca uwagę na sposób prowadzenia obecnej dyskusji i niepotrzebne wycieczki personale, podając
jako przykład sesję budżetową, na której radny Marek Ogrodziński zamknął dyskusję postulatem, aby
dyskusja była merytoryczna, a nie personalna.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

radny Marek Ogrodziński nie mógł zamknąć dyskusji, ponieważ o tym decyduje Przewodnicząca Rady
Miasta, projekt uchwały złożony przez opozycję omawiany jest na trwającej obecnie sesji, a jeszcze
nie przed Wojewodą, opozycja nie przedstawiła żadnych podstaw prawnych przemawiających za
wygaszeniem mandatu radnego Marka Ogrodzińskiego.

Jacek Pawłowicz radny:
−

wśród radnych nie ma prawnika, jedynym prawnikiem jest mecenas Czesław Podkowiak, opozycja
przedstawiła ekspertyzę prawną i Pan Czesław Podkowiak przedstawił swoją opinię prawną, opozycja
zwracała się do szczecineckiego Szpitala o dokumenty, ponadto radny uzyskał dodatkową opinię
z dwóch różnych niezależnych kancelarii prawnych, które potwierdziły, że Pan Marek Ogrodziński
nie może sprawować mandatu radnego, radni nie są prawnikami, dlatego ta dyskusja niczego
nie wniesie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

jeśli opozycja ma dodatkowe ekspertyzy to niech je przedstawi.

Jacek Pawłowicz radny:
−

ekspertyzy zostały wydane na podstawie Regulaminu Pracy Spółki „Szpital w Szczecinku”
i potwierdzają, że Pan Marek Ogrodziński nie może być radnym i jednocześnie zajmować stanowiska
dyrektorskiego w Szpitalu.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

prosi radnych opozycji o przedstawienie tych dodatkowych ekspertyz prawnych.

Jacek Pawłowicz radny:
−

jeszcze raz podkreślił, że radni nie są prawnikami, opozycja ma ekspertyzę Biura Analiz sejmowych
i opinie dwóch niezależnych kancelarii prawnych, to, że radny Marcin Kaszewski przytoczył fragmenty
przepisów prawa nie znaczy, że jest w tej dziedzinie specjalistą.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

nikt na sali obrad spośród radnych nie jest prawnikiem, dlatego prosi opozycję o dodatkowe
ekspertyzy prawne, o których wspomniał radny Jacek Pawłowicz, żeby pomóc radnym w podjęciu
decyzji.

Jacek Pawłowicz radny:
−

te dwie dodatkowe ekspertyzy nie zostały sporządzone na piśmie, dlatego nie może ich przedstawić.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

uważa, że radni Platformy Obywatelskiej nie są dopuszczeni do wiedzy, którą posiadają radni
opozycji, dlatego podczas głosowania będą kierować się danymi, którymi dysponują.
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Marcin Kaszewski radny:
−

nie można merytorycznie na ten temat rozmawiać bez konkretnych danych.

Marcin Bedka radny:
−

uważa, że zachodzi podstawa do wygaszenia mandatu radnego Marka Ogrodzińskiego, na tę chwilę
radni mają do dyspozycji dwie opinie: ekspertyzę Biura Analiz Sejmowych oraz opinię mecenasa
Czesława Podkowiaka, ta sprawa i tak trafi do Wojewody, który oceni, kto ma rację.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

zwrócił uwagę, że jeśli Rada Miasta większością głosów będzie przeciwko podjęciu uchwały, to
uchwała nie zostanie podjęta i nie będzie w trybie nadzoru rozpatrywana przez Wojewodę.

Małgorzata Bała radna:
−

zwracając się do opozycji i radnego Jacka Pawłowicza powiedziała, że jest jej bardzo przykro, że
Platforma Obywatelska bardzo dokładnie przygotowała się do dyskusji, a opozycja niestety nie,

−

uważa, że radni opozycji zrobili sobie z tego kpiny, a przecież trzeba do tej kwestii podchodzić
rzetelnie i poważnie, nie wiadomo, co zostało wysłane do Biura Analiz Sejmowych, prosi opozycję
o dowody.

Jacek Pawłowicz radny:
−

nie widzi powodu, dla którego Platforma Obywatelska atakuje opozycję.

Jerzy Kania radny:
−

skoro radny Roman Matuszak nie wiedział, co podpisuje, to rodzi się pytanie, czy wniosek formalny
złożony przez radnych opozycji jest ważny ?

Czesław Podkowiak mecenas:
−

wniosek jest ważny, ponieważ argumenty, dlaczego radny podpisał ten wniosek z punktu widzenia
formalnego nie są ważne, ważne jest, że wniosek został podpisany.

Marcin Bocheński radny:
−

w 99,99% można domniemywać, że Biuro Analiz Sejmowych nie miało informacji, podobnie jak
nie miał jej radny Roman Matuszak, że Pan Marek Ogrodziński nie jest w zarządzie Spółki,

−

przy tak miernej argumentacji opozycja obraża wyborców, którzy głosowali za wyborem na radnego
Pana Marka Ogrodzińskiego.

Marcin Bedka radny:
−

to, jak radni Platformy Obywatelskiej przygotowują się do sesji znajduje odzwierciedlenie w obradach
Rady Miasta, podczas których dyskutowano o niskiej emisji, opozycja wykazała wówczas wiele
braków i błędów w przygotowanym projekcie uchwały, których nie zauważyli radni PO.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła się do radnych, czy są jeszcze jakieś uwagi lub pytania związane z projektem uchwały ?

Marek Ogrodziński radny:
−

wyjaśnił, że jest zatrudniony w Spółce „Szpital w Szczecinku” na podstawie umowy o pracę na ½ etatu
na stanowisku Dyrektora ds. Medycznych oraz na ½ etatu na stanowisku asystenta,

−

głos w zarządzie Spółki ma tylko jedna osoba – Prezes Spółki Pan Radosław Niemiec,

−

stanowisko Dyrektora ds. Medycznych polega na koordynowaniu służb medycznych, koordynowaniu
leczenia pacjentów oraz nadzór nad pełnieniem usług medycznych, podlegają mu lekarze,
pielęgniarki, położne, zespoły ratownictwa medycznego, nie jest władny podejmować decyzje
dotyczące finansów Spółki, przed objęciem stanowiska Dyrektora ds. Medycznych zapoznał się
z opinią prawną, dotyczącą tego, czy praca ta będzie kolidowała z pełnieniem funkcji radnego Rady
Miasta szczecinek, uzyskał opinię prawną, że nie ma przeszkód prawnych i dlatego podjął tę pracę,

−

poprosił o wyłączenie go od udziału w głosowaniu nad projektem uchwały dotyczącym jego osoby.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania informując, że w głosowaniu weźmie udział
18 radnych.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta przy 2 głosach „za”, 14 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących
się” nie podjęła przedmiotowej uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poinformowała, że uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Szczecinek
nie została podjęta.

Ad.17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
−

Uwag nie zgłoszono.

Ad.18.Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
−

Uwag nie zgłoszono.

Ad.19.Wnioski i zapytania radnych.
Andrzej Grobelny radny:
−

poprosił o umożliwienie mu przedstawienia prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem ekranu.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

nie wyraziła zgody wyjaśniając, że prośbę o wykorzystanie na sesji sprzętu multimedialnego należało
zgłosić na posiedzeniu Prezydium Rady Miasta.
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Andrzej Grobelny radny:
−

zgłosił wniosek o zmianę czasu posiedzeń Komisji Rady Miasta, wnioskując aby odbywały się one
w godzinach między 6:00 a 8:00 lub między godz. 18:00 a 20:00;

−

każdy radny dostaje za pracę w Komisjach pieniądze, dlatego nie widzi przeszkód, żeby spotykać się
w zaproponowanych przez niego porach dnia.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zapytała, jak radny wyobraża sobie pracę w tych godzinach urzędników Urzędu Miasta ?

−

czy urzędnicy mieliby za tę dodatkową pracę otrzymać dodatkowe wynagrodzenie ?

Andrzej Grobelny radny:
−

są różne systemy pracy, nie widzi przeszkód prawnych, żeby wybrać odpowiedni system pracy do
proponowanego przez niego rozwiązania, jeśli będzie taka wola,

−

nikomu nic się nie stanie, jeżeli czasami będzie pracował poza podstawowymi godzinami pracy.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

kiedy Pan Andrzej Grobelny zostawał radnym wiedział, na czym polega praca radnego,

−

poza tym to nie Przewodnicząca Rady Miasta ustala czas pracy urzędników.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

wyjaśnił, że to Burmistrz ustala czas pracy urzędników i na propozycję radnego Andrzeja Grobelnego
stanowczo się nie zgadza, posiedzenia Komisji powinny odbywać się w godzinach pracy Urzędu
Miasta, ponieważ w posiedzeniach tych udział biorą nie tylko radni, ale także wielu urzędników,

−

temat terminów posiedzeń Komisji poruszany był już na poprzednich sesjach, radni otrzymują
ekwiwalent w postaci diety radnego za czas poświęcony na udział w pracach Komisji,

−

nie przewiduje wprowadzenie zmiany czasy urzędników ze względu związane z tym komplikacje
wynikające z przepisów prawa pracy.

Andrzej Grobelny radny:
−

uważa, że jest to w zakresie kompetencji Przewodniczącej Rady Miasta, która może ustalać terminy
sesji i terminy posiedzeń Komisji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ponownie wyjaśniła, że nie ustala terminów posiedzeń Komisji.

Grażyna Kuszmar radna:
−

zadała pytanie czy MOPS jest już organizacyjnie przygotowany do realizacji programu 500+ ?

−

czy odbyły się już lub są planowane jakieś spotkania lub porady związane z tym programem ?

−

czy MOPS musiał zatrudnić dodatkowych pracowników do obsługi tego programu ?
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Marta Niewczas Dyrektor MOPS w Szczecinku:
−

formalnie to zadanie nie zostało jeszcze MOPS-owi powierzone, ale w przygotowaniu jest projekt
uchwały, w której Rada Miasta Szczecinek mogłaby na następnej sesji wyznaczyć MOPS do realizacji
tego programu, w Szczecinku jest ok.6700 dzieci ale z programu skorzysta ok. 4000,

−

wnioski będą mogłyby być składane bezpośrednio w MOPS, w którym kilka dni w tygodniu zostanie
wydłużony czas pracy,

lub drogą elektroniczną, będzie też możliwość składania wniosków

w różnych innych punktach w mieście, żeby rozładować ewentualne kolejki, lada moment powinny
wpłynąć środki na realizację tego programu, realizację programu planuje się oprzeć na
dotychczasowej kadrze pracowników, ale w okresie przejściowym będzie jednak dodatkowa obsada.

Jacek Lesiuk radny:
−

odnosząc się do propozycji radnego Andrzeja Grobelnego odnośnie czasu posiedzeń Komisji uważa,
że takie rozwiązanie jest nie możliwe ze względu na urzędników Urzędu Miasta i przepisy prawa
pracy,

−

zapytał, czy jest możliwość podjęcia przez Radę Miasta zakazu trzymania w mieście psów na
łańcuchach ?

Marek Ogrodziński Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska:
−

konsultował już tę kwestię z odpowiednimi służbami,

−

Rada Miasta nie ma uprawnień do podjęcia takiej uchwały.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

Nadzór Wojewody Zachodniopomorskiego, z którym konsultowano tę kwestię zapewnił, że
w przypadku ewentualnego podjęcia przez Radę Miasta Szczecinek takiej uchwały, zostanie ona
uchylona jako niezgodna z prawem, czasami niektórzy ryzykują i pomimo uwag Nadzoru
Wojewódzkiego próbują podejmować kwestionowane uchwały, ale nie jest zwolennikiem takich
rozwiązań, obecnie obowiązujące prawo nie przewiduje takiej możliwości.

Andrzej Grobelny radny:
−

ustalenie czasu posiedzeń Komisji, o co postulował, jest możliwe, ale Burmistrz po prostu tego
nie chce, radny Jacek Lesiuk tego nie zrozumiał,

−

wstając od stołu obrad, zwrócił się do Pani Dyrektor Wydziału Komunalnego z pytaniem dotyczącym
organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Ordona z ul. Jeziorną oraz dotyczącym przejścia dla
pieszych na ul. Ordona.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

słusznie radny zrobił, że podszedł do pani Dyrektor Anny Misty, można to jednak było zrobić przed
sesją, i z pewnością uzyskałby interesujące go wyjaśnienia, nie tylko na sesji radni mogą zadawać
pytanie, poprosiła radnego Andrzeja Grobelnego, żeby zwrócił się po sesji w interesującej go sprawie
do Pani Dyrektor Wydziału Komunalnego.
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Anna Mista Dyrektor Wydziału Komunalnego UM Szczecinek:
−

wyjaśniła, że Wydział Komunalny nie jest kompetentny do organizowania ruchu drogowego
i ulicznego, tymi sprawami zajmuje się Starostwo Powiatowe, kwestia poruszona przez radnego
Andrzeja Grobelnego znana jej jest jednak z sygnałów docierających od mieszkańców, taki wniosek
może rozpatrzyć i zatwierdzić Starosta Szczecinecki, jeśli radny Andrzej Grobelny złoży swój wniosek
w Wydziale Komunalnym, to wniosek ten zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego.

Andrzej Grobelny radny:
−

poinformował, że przedmiotowy wniosek złoży u Pani Dyrektor Wydziału Komunalnego,

−

następnie podszedł do Pana Tadeusza Chruściela z PGK Sp. z o.o. w Szczecinku, okazując mu
materiał wyświetlony na ekranie tableta, zadając jednocześnie pytanie o zasady odśnieżania
chodników przylegających do prywatnych posesji, jeśli właściciel posesji chciałby za to Spółce
zapłacić.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła radnego Andrzeja Grobelnego o zajęcie miejsca przy stole obrad, ponieważ jego chodzenie
po sali dezorganizuje pracę Rady Miasta, poprosiła radnego, żeby o wyjaśnienie interesującej go
kwestii zwrócił się po sesji do PGK Sp. z o.o.

Tadeusz Chruściel PGK Sp. z o.o. w Szczecinku:
− wyjaśnił, że nie wszystkie chodniki w mieście podlegają utrzymaniu czystości przez PGK Sp. z o.o.,
− chodnik, o który pyta radny akurat należy do zakresu zadań Spółki, i PGK może go odśnieżać.
Jacek Lesiuk radny:
−

zwrócił się z pytaniem przekazanym mu przez mieszkańców ul. Limanowskiego i ul. Boh. Stalingradu,

−

czy jest w planie remont chodnika przy ul. Limanowskiego ?

−

czy przy ul. Boh. Stalingradu przewidziane jest usytuowanie półpodziemnych pojemników na śmieci?

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

w planie wydatków ujęty jest remont chodników po obu stronach ul. Limanowskiego, w bieżącym roku
na pewno remont zostanie wykonany po jednej stronie, jest też planowane położenie nakładki
bitumicznej, odnośnie pojemników półpodziemnych Miasto aplikuje do ZMiGDP o dodatkowe środki,
na razie nie ma tego w planie wydatków.

Jacek Pawłowicz radny:
−

uważa, że takie sprawy, które poruszył radny Jacek Lesiuk, mogą być załatwione po sesji z Panią
Dyrektor Wydziału Komunalnego,

−

Prokuratura Rejonowa zakończyła śledztwo w sprawie przetargu w MJOO, w tej sprawie wcześniej
przedstawicielka poszkodowanej firmy przysłała do Rady Miasta pismo, czy wobec osoby, która w w/w
sprawie zawiniła wyciągnięte zostały jakieś konsekwencje służbowe? jakie konkluzje z powyższego
wynikają ?
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Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

dopóki nie będzie prawomocnego wyroku żadne konsekwencje nie będą wyciągnięte,

−

jeśli Prokuratura skieruje do Sądu akt oskarżenia, i w zależności jaki będzie wyrok Sądu, będzie
podjęta decyzja co do ewentualnych konsekwencji, radny Jacek Pawłowicz też ma sprawy w Sądzie.

Jacek Pawłowicz radny:
−

poprosił Przewodniczącą Rady Miasta o zwrócenie uwagi Burmistrzowi za jego osobiste „wycieczki”
pod adresem radnego, Burmistrz jest urzędnikiem opłacanym z pieniędzy podatników, a nie księciem
czy carem, któremu wszystko wolno, na sesji Rady Miasta Burmistrz jest gościem.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

odebrała głos radnemu ze względu na odbiegnięcie od tematu.

Marcin Bocheński radny;
−

radni Platformy Obywatelskiej zwrócili się wcześniej z pytaniem do ZGM TBS sp. z o.o. czy jest
możliwe wydłużenie czasu pracy tej Spółki w którymś dniu w tygodniu, otrzymali informację, że jest to
konsultowane ze związkami zawodowymi, na jakim etapie są obecnie te ustalenia ?

Tomasz Wełk Prezes ZGM TBS Sp. z o.o. w Szczecinku:
−

sprawa jest w trakcie uzgodnień, w Spółce działają organizacje związkowe, które muszą wyrazić
swoją opinię, zmiana czasu pracy musi być skonsultowana ze związkami zawodowymi.

Krzysztof Zawada radny:
−

zgłaszają się do niego młode osoby zainteresowane planowanym powstaniem w Szczecinku
skateparku, na jakim etapie ta sprawa się obecnie znajduje ?

−

drugie pytanie dotyczy Osiedla Koszalińska-Kołobrzeska i nowych chodników, chodzi o odcinek
pomiędzy ul. Koszalińską a ul. Narutowicza, to często uczęszczany przez mieszkańców szlak, jest
tam już siłownia napowietrzna, czy można zamontować w tamtym miejscu oświetlenie ?

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

wykonanie oświetlenia w tym miejscu nie jest przewidziane w planie inwestycyjnym, najpierw musi być
sporządzony projekt i uzyskane pozwolenie na budowę, wcześniej nie było takich sygnałów, ale
zostanie to przeanalizowane, odnośnie skateparku była na ten temat dyskusja, będzie prowadzony
sondaż wśród mieszkańców w tej kwestii i będzie analizowana ewentualna koncepcja, decyzja
zostanie podjęta po przeprowadzeniu dokładnej analizy.

Sesję opuścił radny Jerzy Kania. Na sali obrad pozostało 18 radnych.

Andrzej Grobelny radny:
−

w ZGM można zmienić i wydłużyć czas pracy a w Urzędzie Miasta nie ma takiej woli.
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Jacek Lesiuk radny:
−

oświadczył, że wspiera pomysł uruchomienia w Szczecinku skateparku.

Jacek Pawłowicz radny:
−

dwa tygodnie wcześniej zadał na piśmie pytanie o listę obecności urzędników Urzędu Miasta
Szczecinek na poszczególnych wyjazdach dotyczących szkolenia z języka angielskiego, pytając
jednocześnie gdzie te szkolenia się odbywały, dopiero po dwóch tygodniach otrzymał odpowiedź, że
Urząd Miasta nie posiada tych danych, wiadomo mu, że Pan Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta
też uczestniczył w tych szkoleniach, czy zatem jest w stanie powiedzieć, gdzie i w jakich terminach
jeździł na szkolenia?

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

tak, wie dokąd i kiedy jeździł na szkolenie, ale radnemu nie powie.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zwrócił uwagę, że szkolenia zostały zorganizowane za publiczne pieniądze i Pan Daniel Rak ma
obowiązek udzielenia odpowiedzi, czy radny ma o to zapytać za pośrednictwem Prokuratury?

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

wyjaśnił, że Urząd Miasta zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku oraz z firmą
zewnętrzną i szkolenie odbyło się zgodnie z tymi umowami, to firma EDU-4 zajmowała się organizacją
szkoleń, i w/w firma i Urząd Miasta wywiązali się z warunków umowy i taką odpowiedź radny otrzymał
na piśmie.

Jacek Pawłowicz radny:
−

czy Urząd Miasta nie wie, kto i gdzie jeździł na szkolenia za publiczne pieniądze ?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

Urząd Miasta nie prowadzi takiej ewidencji.

Marci Bedka radny:
−

kurs angielskiego był adresowany do osób w wieku powyżej 45 lat, wiadomo jednak, że udział
w szkoleniu wzięły też osoby młodsze, czy te osoby za to zapłacą i jak ta kwestia zostanie
rozwiązana?

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

w 20015r. Wydział

Rozwoju Urzędu Miasta Szczecinek zaproponował pracownikom szkolenie

z języka angielskiego, zrobiono wstępny nabór, zgłosiło się część urzędników, w ślad za tym
zgłoszono aplikację o dotację do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku, następnie wyłoniona
została firma, która zorganizowała to szkolenie, polegające na wyjazdach po pracy w weekendy,
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−

część pracowników zrezygnowała, ale umowa była już podpisana i Urząd Miasta musiał się z niej
wywiązać albo zwrócić otrzymane pieniądze, gdy się okazało, że jest mniej osób w wieku powyżej
45 lat, zrobiono dodatkowy nabór, zgłosiły się jednak osoby poniżej tego wieku, obecnie Powiatowy
Urząd Pracy analizuje dokumenty, ale nie można wykluczyć, że niektóre wydatki będą kosztami
niekwalifikowanymi.

Marcin Bedka radny:
−

co to są „wydatki niekwalifikowane” i czy Miasto będzie musiało część pieniędzy zwrócić ?

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

najprawdopodobniej tak, ale celem kursu było podniesienie kwalifikacji urzędników, wszyscy
uczestnicy ukończyli szkolenie uzyskując certyfikaty, umowa była tak skonstruowana, że Miasto
osiągnęło zamierzony wynik, jednak spodziewając się, że część środków trzeba będzie zwrócić.

Marcin Bedka radny:
−

rozumie, że Miasto wyłożyło pieniądze na wyjazdy i szkolenie dodatkowych osób, ale czy te osoby
zwrócą za to pieniądze ? opozycja sygnalizowała, że w tej sprawie występują nieprawidłowości, ale
zostało to skrytykowane, czy ktoś poniósł lub poniesie za to konsekwencje ?

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

radny nie rozumie tej kwestii, Miasto otrzymało środki zewnętrzne, umowy określały, ile osób będzie
brało udział w szkoleniu, wykonawca nie kwestionował ilości osób, jeździły osoby młodsze, ponieważ
i tak część pieniędzy trzeba byłoby zwrócić, zostały wyciągnięte konsekwencje wobec osoby, która
bezpośrednio się tym w Urzędzie Miasta zajmowała.

Jacek Pawłowicz radny:
−

nawiązując do listy osób uczestniczących w szkoleniu stwierdził, że nie wydaje mu się, żeby
w Urzędzie Miasta nie było osoby, która nie wiedziałaby, kto i gdzie jeździł na szkolenia za publiczne
pieniądze, napisze wniosek ponownie, tym razem adresując go do Pana Daniela Raka,

−

jeśli Urząd Miasta nie wiedział tego, to powinien odpisać mu w ciągu 2-3 dni, a nie dopiero po
2 tygodniach.

Marcin Bedka radny:
−

zapytał, ile będzie kosztować mieszkańców szkolenie pracowników Urzędu Miasta, którzy
nie ukończyli 45 lat ?

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

nic nie będzie to kosztować mieszkańców, ponieważ pieniądze na szkolenie pochodziły ze środków
zewnętrznych, a kwota, którą trzeba będzie zwrócić jest zabezpieczona w budżecie miasta.
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Marcin Bedka radny:
−

kończąc temat szkoleń urzędników zadał kolejne pytanie dotyczące programu samorządowego
w TV GAWEX, w w/w telewizyjnym programie samorządowym Pan Daniel Rak mówił, że Miasto
straci środki dla Straży Miejskiej z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące monitoringu,

−

Pan Daniel Rak zasiada w gremium rozdysponowującym te środki, ile posiedzeń się odbyło, na ilu
posiedzeniach Pan Daniel Rak był obecny i dlaczego w niektórych posiedzeniach nie brał udziału ?

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

poprosił o sprecyzowanie pytań.

Marcin Bedka radny:
−

Pan Daniel Rak w TV GAWEX powiedział, że Burmistrz Białego Boru zabiegał o to, aby Powiatowy
Urząd Pracy nie dał środków na Straż Miejską w Szczecinku.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

poprosił o sprecyzowanie pytania na piśmie, radnemu chodzi chyba o Powiatową Radę Rynku Pracy,
powoływaną przez Starostę Powiatowego.

Marcin Bedka radny:
−

ile razy Pan Daniel rak był obecny na posiedzeniach tej Rady?

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

wyjaśnił, że od kilku lat uczestniczy w pracach tej Rady, która przedtem nosiła nazwę Powiatowa
Rada Zatrudnienia, nieobecny na posiedzeniu był tylko raz, ale przed tym posiedzeniem rozmawiał ze
Starostą, przedstawiając mu stanowisko z prośbą o wzięcie tego stanowiska pod uwagę.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

wyjaśnił, że Szczecinek żadnych środków na Straż Miejską nie stracił,

−

to nie radny decyduje, kiedy otrzymuje się odpowiedź na zadane pytania, skoro jest prośba o zadanie
pytania na piśmie, to zgodnie z regulaminem odpowiedź też zostanie udzielona na piśmie.

Salę obrad opuścili radni: Grażyna Kuszmar i Marek Ogrodziński. Pozostało 16 radnych.

Jacek Pawłowicz radny:
−

odnośnie wypowiedzi Burmistrza uważa, że Burmistrz na sesji Rady Miasta jest tylko gościem.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

odebrała radnemu głos ze względu na jego wypowiedź nie na temat.
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Marcin Bedka radny:
−

Pan Daniel Rak powiedział, że nie był tylko na jednym posiedzeniu, ale z protokołów posiedzeń
wynika, że nie był on na 3 posiedzeniach, chodzi o pieniądze na tworzenie miejsc prac, ile miejsc
pracy przybyło ?

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

radny powinien skierować to pytanie do Starosty, który prowadzi takie dane.

Marcin Bedka radny:
−

zwrócił się z pytaniem do pani Dyrektor MJOO dotyczącym wyjazdu szczecineckich dyrektorów szkół
do Warszawy na protest przeciwko planom likwidowania gimnazjów,

−

czy to prawda, że w/w osobom wystawiono delegacje i że pobrali oni za ten wyjazd pieniądze ?

Joanna Powałka Dyrektor MJOO:
−

potwierdziła, że w/w osobom zwrócono koszty delegacji, tj. koszty przejazdu.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

wyjaśnił, że to nie był wyjazd prywatny, ale wyjazd na spotkanie z parlamentarzystami, do czego
dyrektorzy szkół mają prawo, ponieważ to nie był protest uliczny z transparentami, ale spotkanie
z gremium zarządzającym szkołami.

Jacek Pawłowicz radny:
−

to spotkanie było zorganizowane przez Platformę Obywatelską, dlatego osoby które na to spotkanie
pojechały powinny to zrobić na własny koszt a nie ze środków publicznych,

−

dziwi się, że na spotkanie partyjne Miasto deleguje osoby za pieniądze podatników.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

wyjaśnił, że to nie było spotkanie partyjne, ale spotkanie zorganizowane przez drugi co do wielkości
Klub Parlamentarny, ta inicjatywa swój cel osiągnęła, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość z pomysłu
likwidacji gimnazjów się wycofało, Burmistrz prosi radnego o używanie prawidłowej nomenklatury.

Joanna Powałka Dyrekotr MJOO w Szczecinku:
−

wyjaśniła, że ten wyjazd nie odbył się w interesie prywatnym tych osób, które pojechały na spotkanie,
ale w imieniu grupy osób zagrożonych likwidacją stanowisk pracy ( w Szczecinku 116 osób),
zatrudnionych w gimnazjach, nikt nie jechał dla przyjemności, ale w celu dyskusji, jak uratować
gimnazja i jak one powinny funkcjonować, prosi, żeby nie żartować z bardzo poważnej sprawy.

Marcin Bedka radny:
−

został pomówiony o to, że jest przeciwny gimnazjom, ale on tego nie powiedział, uważa, że skoro jest
organizowane spotkanie Klubu Parlamentarnego, to nauczyciele walczący o swoje miejsca pracy
powinni jeździć na takie spotkania za swoje pieniądze,
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−

skoro Miasto to sfinansowało, to tym samym włączyło się w dyskusję polityczną.

Joanna Powałka Dyrekotr MJOO w Szczecinku:
−

tego nie powiedziała, powiedziała, żeby z tej sprawy nie żartować, ten wyjazd nie był w interesie osób,
które pojechały, i to nie było dyskusja o polityce, ale o edukacji i o miejscach pracy dla nauczycieli,

−

samorząd nie może patrzeć obojętnie na odczuwaną przez nauczycieli krzywdę, nie była to ani
wycieczka ani wyjazd polityczny, ale dyskusja o miejscach pracy.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

nie udzieliła głosu radnemu Marcinowi Bedce, który chciał się wypowiedzieć poza kolejnością.

Andrzej Grobelny radny:
−

zwrócił się do Przewodniczącej Rady Miasta z pytaniem, co trzeba zrobić, żeby na sesji można było
skorzystać z ekranu multimedialnego do prezentacji multimedialnej ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

wyjaśniła, że należy to zgłosić przed sesją na posiedzeniu Prezydium Rady Miasta, które przeważnie
odbywa się 10 dni przed sesją.

Andrzej Grobelny radny:
−

czyli 10 dni przed sesją Przewodnicząca Rady Miasta musi ocenić, co radny chce przedstawić
w prezentacji multimedialnej.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

nie chodzi o ocenę treści, ale o kwestie techniczne.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zapytał, czy Urząd Miasta wysłał pracowników na debatę o programie 500+ organizowaną przez PiS?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

wyjaśnił, że Pani Dyrektor MOPS uczestniczyła w szkoleniach dotyczących realizacji programu 500+,

−

uważa, że wszystko, co jest korzystne dla mieszkańców, warte jest udziału przedstawicieli Urzędu
Miasta, szkolenie to było organizowane przez PiS i odbyło się w Szczecinie.

Jacek Pawłowicz radny:
−

nie chodzi mu o udział w spotkaniach, gdy ustawa została już uchwalona i trzeba będzie ją realizować,
ale o sytuację, gdy program 500+ był tylko projektem, czy wówczas Miasto wysłało swojego
przedstawiciela ?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

zapytał radnego, o jakie konkretnie spotkanie chodzi ?
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Jacek Pawłowicz radny:
−

były organizowane przez PiS w Warszawie spotkania w sprawie projektu programu 500+,

−

nie przekonuje go wyjaśnienie, żeby za pieniądze podatników organizować wyjazdy na spotkania
polityczne.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

udział przedstawicieli Urzędu Miasta we wszystkich sprawach ważnych dla mieszkańców uważa za
potrzebny, gdyby doszło do likwidacji gimnazjów w Szczecinku, to ok. 80 nauczycieli straciłoby pracę,

−

niech radny wyobrazi sobie, co by się stało, gdyby 80 osób straciło w Szczecinku pracę, na szczęście
PiS na razie się z tego pomysłu wycofał.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zapewnił, że ani przez moment opozycja nie śmieje się z kwestii utraty pracy.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
− ze względu na brak dalszych pytań i wniosków oraz wyczerpanie porządku obrad zakończyła sesję,
− przypomniała o spotkaniu o godz.16:00 z przedstawicielem Urzędu Skarbowego na temat zasad
składania oświadczeń majątkowych.

Obrady Rady Miasta zakończono o godz. 12:45.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:

Przewodnicząca Rady Miasta:

Dariusz Krupski

Katarzyna Dudź

35

