PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2016
z XXVIII Sesji VII Kadencji Rady Miasta Szczecinek,
odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek
w dniu 29 sierpnia 2016 r.

Ustawowy skład Rady Miasta: 21 radnych. Obecnych 19 radnych według załączonej listy obecności.
Nieobecni radni: Marcin Kaszewski i Roman Matuszak.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

stwierdziła, że na sali obrad obecnych jest 19 radnych, czyli że jest wymagane kworum i o godz. 9:00
otworzyła sesję, przedstawiając porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 27.06.2016r.
3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025.
5. Uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży Przewodniczącym Zarządów Osiedli Miasta
Szczecinek.
6. Uchwała w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi gminnej nr 357015Z,
ul. Turystyczna w Szczecinku”.
7. Uchwała w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Szczecinek.
8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczecinek na realizację zadania
pn. „Przygotowanie do funkcjonowania lądowiska w miejscowości Wilcze Laski”.
9. Uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo a Miastem Szczecinek
dotyczącego powierzenia Miastu Szczecinek realizacji zadania publicznego Gminy Borne Sulinowo
w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Borne Sulinowo do
Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” w Szczecinku.
10. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego-1” w Szczecinku.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Pilska-3” w Szczecinku.
12. Uchwała w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Szczecinek”.
13. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-1” w Szczecinku.
14. Uchwała w sprawie w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Zdzisława Dąbrowskiego na
uchwałę Nr XVIII/166/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015r. 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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5523).
15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obywatela Włapko.
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16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku J.Z. M. o odebranie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Miasta
Szczecinka”.
17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
18. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
19. Wnioski i zapytania radnych.
20. Zamknięcie sesji.

Ad.2.
Jacek Pawłowicz radny:
−

zgłosił uwagę do protokołu z sesji z dnia 27.06.2016r., chodzi o doprecyzowanie zapisu, że „z powodu
braku kworum Przewodnicząca Rady Miasta zamknęła obrady”;

−

Przewodnicząca Rady Miasta zamiast przerwać w takiej sytuacji obrady, jak stanowi Regulamin sesji,
niezgodnie z tym Regulaminem „zamknęła” obrady;

−

w Regulaminie sesji Rady Miasta paragraf 3 punkt 4 brzmi następująco: „fakt przerwania obrad oraz
nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole”;

−

podczas wypowiedzi Burmistrza Miasta radny Zdzisław Miechowiecki bez usprawiedliwienia opuścił sesję
Rady Miasta, dlatego powinno to zostać odnotowane.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła uwagę, że dyskusja na ten temat była już prowadzona przed rozpoczęciem sesji w dniu
17.08.2016r.,

−

kworum na sesji w dniu 27.06.2016r. zabrakło dopiero, gdy część uchwałodawcza była już
zakończona, i gdy pozostał już tylko punkt „Wnioski i zapytania radnych”;

−

poprosiła o opinię w tej sprawie mecenasa Czesława Podkowiaka;

−

poza tym radny Jacek Pawłowicz nie jest prawnikiem i nie od niego należy interpretacja Regulaminu
sesji, dlatego nie przychyla się do uwagi radnego,

−

odnośnie kwestii, czy radny Zdzisław Miechowiecki usprawiedliwiał się czy nie wyjaśniła, że radni
nie muszą się usprawiedliwiać przed innymi radnymi, tylko przed Przewodniczącą Rady Miasta.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zapytał, czy radny Zdzisław Miechowiecki usprawiedliwiał się u Przewodniczącej Rady Miasta ?

Czesław Podkowiak mecenas:
−

podziela pogląd Przewodniczącej Rady Miasta, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian do protokołu
z sesji z 27.06.2016r., i że nie można wprowadzić do tego protokołu zapisu proponowanego przez
radnego Jacka Pawłowicza,

−

protokół z sesji Rady Miasta nie jest stenogramem i nie jest dosłownym cytowaniem wszystkich
zachowań i wypowiedzi, w przypadku, radny Jacek Pawłowicz nie wie, czy radny Zdzisław
Miechowiecki się usprawiedliwiał, tez nie można tego zapisać,

−

literalnie można odczytywać Regulamin tak, jak sugeruje radny Jacek Pawłowicz, ale logicznie
rozumując uważa, że w tym przypadku zachowanie Przewodniczącej Rady Miasta było racjonalne.
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Jacek Pawłowicz radny:
−

może było to zachowanie racjonalne, ale Przewodnicząca Rady Miasta złamała Regulamin sesji i jest
to fakt bezsporny,

−

to Przewodnicząca Rady Miasta prowadzi sesję, w trakcie wypowiedzi radnego Przewodnicząca Rady
Miasta przerwała obrady, a jest odpowiedzialna za ich prowadzenie,

−

jeśli radny Zdzisław Miechowiecki nie zgłosił usprawiedliwienia, to musi to być odnotowane
w protokole, a jeśli zgłosił, oznacza to, że Przewodnicząca Rady Miasta nie panuje nad obradami.

Czesław Podkowiak mecenas:
−

zwraca uwagę, że literalna wykładnia prawa nie zawsze jest zgodna z tymi zasadami, które
zastosowała Przewodnicząca Rady Miasta, ale uważa , że postąpiła słusznie.

Jacek Pawłowicz radny:
−

proponowana zmiana w protokole z sesji dotyczy tego, że radny Zdzisław Miechowiecki wyszedł
bez usprawiedliwienia w trakcie wypowiedzi Burmistrza Miasta,

−

to bardzo istotna kwestia, ponieważ pozostało do zadania jeszcze kilka pytań.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

stwierdziła, że podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w tej kwestii.

Zdzisław Miechowiecki radny:
−

zazwyczaj stara się nie brać udziału w tzw. „przepychankach słownych”, ale radny Jacek Pawłowicz
jest „mistrzem” w używaniu nieprawdziwych informacji, a sesja staje się przez to bardzo nerwowa,

−

nie upoważniał radnego Jacka Pawłowicza do sprawdzania go,

−

wyjaśnił,

że

swoje

wcześniejsze

opuszczenie

obrad

w

dniu

27.06.2016r.

usprawiedliwiał

u Przewodniczącej Rady Miasta.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

potwierdziła, że kliku radnych, w tym radny Zdzisław Miechowiecki, w dniu 27.06.2016r.
usprawiedliwiało swoje wcześniejsze wyjście z sesji Rady Miasta.

Marcin Bedka radny:
−

jeżeli to, co powiedziała Przewodnicząca Rady Miasta jest prawdą, a tak zakłada, to należy zapisać do
protokołu z dnia 27.06.2016r., że Przewodnicząca Rady Miasta z rozwagą dopuściła do braku kworum
w trakcie obrad,

−

można się obecnie obawiać, że w innym przypadku może się taka sytuacja powtórzyć, a to oznacza,
że Przewodnicząca Rady Miasta nie powinna dłużej pełnić tej funkcji.

Jacek Pawłowicz radny:
−

informacja o tym, że radny Zdzisław Miechowiecki opuścił obrady przed zamknięciem sesji jest
zapisana w protokole z dnia 27.06.2016r. i jest to informacja ogólnodostępna,
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−

skoro zarzuca mu się insynuację w tej kwestii, to proponuje przeczytać protokół.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przypomniała, że radny Jacek Pawłowicz wnioskował, aby wpisać do protokołu, że radny Zdzisław
Miechowiecki wyszedł z sesji bez usprawiedliwienia.

Jacek Pawłowicz radny:
−

jeśli radny Zdzisław Miechowiecki się usprawiedliwił, to oznacza, że Przewodnicząca Rady Miasta
nie panuje nad sesją,

−

składa wniosek o zmianę protokołu poprzez dopisanie, że „Przewodnicząca Rady Miasta zezwoliła na
opuszczenie obrad radnym wiedząc, że będzie brak kworum”.

Czesław Podkowiak mecenas:
−

wyjaśnił, że protokół jest odbiciem tego, co się wydarzyło, ale nie zawiera żadnych ocen,

−

a propozycja radnego Jacka Pawłowicza jest oceną zachowania Przewodniczącej Rady Miasta, a to
jest niedopuszczalne, ponieważ zapisanie takiej oceny w protokole jest formalnie niedopuszczalne.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zapytała Pana Czesława Podkowiaka, czy propozycję radnego Jacka Pawłowicza należy poddać pod
głosowanie ?

Czesław Podkowiak mecenas:
−

odpowiedział, że tak.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad poprawką do protokołu zgłoszoną przez radnego Jacka Pawłowicza.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta przy 4 głosach „za”, 15 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”
nie przyjęła proponowanej zmiany.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu bez poprawek.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 15 głosami „za, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”
przyjęła protokół z dnia 27.06.2016r.
Ad.3.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.
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Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

omówił projekt uchwały i przypomniał jej uzasadnienie,

−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 3 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Marcin Bedka radny:
−

bardzo się cieszy, że radny Jacek Pawłowicz traktowany jest jako jeden członek opozycji,

−

przy omawianiu poprzedniego punktu obrad chciał złożyć inny wniosek o zmianę protokołu z sesji
z dnia 27.06.2016r., i w tym celu podnosił rękę, ale nie został dopuszczony do głosu.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła o wypowiedź merytoryczną, dotyczącą bieżącego punktu porządku obrad.

Marcin Bedka radny:
−

jaki skutek będzie miało zwiększenie o kwotę 100tys.zł dopłaty do Spółki Aqua-Tur w Szczecinku?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

ta dopłata spowoduje, że Aqua-Tur nie powiększy swojej straty, jeśli się nie dopłaci, strata w Spółce
będzie rosła,

−

w tym roku weszły w życie nowe przepisy prawa wymagające dokonania wymiany systemu filtracji
wody w basenie,

−

została opracowana nowa metoda, ale na jej realizację nie było w Spółce pieniędzy, stąd ta dopłata,

−

Aqua-Tur jak wszystkie tego rodzaju spółki w Polsce przynosi straty, ale gdyby tej modernizacji
nie zrobiono, basen musiałby zostać zamknięty,

−

nie rozumie wątpliwości radnego, ponieważ jeśli się dopłaci strata nie wzrośnie.

Zdzislaw Miechowiecki radny:
−

przeznacza się kwotę 12.800zł na

sfinansowanie programu pn. „Powrót na rynek pracy”

realizowanego przez MOPS, ma w tej kwestii mieszane uczucia i nie jest pewny, że tym tematem ma
się zajmować MOPS,
−

kolejna wątpliwa kwota to 30.000,00zł na lądowisko w Wilczych Laskach, jest niedaleko lotnisko
z prawdziwego zdarzenia bardzo nowoczesne, pod Koszalinem,

−

w Wilczych Laskach będzie bardzo małe lądowiska, prosi o informację w tej kwestii,

−

składa też wniosek formalny, aby była możliwość głosowania w tym przypadku na poszczególne
punkty uchwały, nie chciałby jako radny głosować nad nimi an block.

Marta Niewczas Dyrektor MOPS w Szczecinku:
−

środki, o których mowa zostaną przeznaczone na aktywację zawodową,

−

MOPS obejmuje swoim działaniem grupę osób wymagających szczególnego wsparcia, chodzi
o osoby długotrwale bezrobotne, wykluczone, chore psychicznie,

−

MOPS ma różne propozycje dla takich osób, i takie osoby są ściśle monitorowane,
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−

podobną działalność MOPS prowadzi od 1993r. a efekty są znaczące: uzyskanie przez te osoby
pracy, zleceń, prac społecznie użytecznych itp.,

−

ten program będzie dotyczył 40 osób, obecnie MOPS jest na etapie konkursu na następny rok.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

w przeciwieństwie do radnego Zdzisława Miechowieckiego uważa, że pieniądze na lądowisko to
dobrze wydane środki, i szkoda byłoby tego lądowiska nie odbudować,

−

lądowisko w Wilczych Laskach zostało wpisane do rejestru lądowisk,

−

swoje stanowisko opiera na dwóch rozmowach z inwestorami z ostatnich lat,

−

w jednym przypadku inwestor holenderski wycofał się z inwestycji ze względu na brak lądowiska
uniemożliwiający szybkie przetransportowanie kwiatów do Holandii,

−

drugi inwestor to jeden z większych zakładów przemysłowych, który zwraca uwagę na trudności
z szybszym dotarciem do Szczecinka,

−

to lądowisko można reaktywować przy stosunkowo niskich nakładach finansowych,

−

rozmawiał w tej kwestii z firmą KRONOSPAN, która widzi możliwość partycypacji w tych kosztach,

−

środki Miasta starczą na namalowanie pasa startowego, inne wydatki finansowane będą z innych
źródeł,

−

uważa, że powinna powstać spółka do prowadzenia lądowiska, w której Miasto mogłoby być
współudziałowcem.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła się z pytaniem do mecenasa Czesława Podkowiaka, czy jest możliwe odrębne głosowanie
nad poszczególnymi punktami projektu uchwały?

Czesław Podkowiak mecenas:
−

przyjmuje, że to wniosek formalny radnego Zdzisława Miechowieckiego, który należy przegłosować,

−

jeśli radni przyjmą taki odrębny sposób głosowania nad każdym punktem, to tak trzeba będzie
głosować,

−

jeśli jednak wynik głosowania nad poszczególnymi punktami będzie inny, niż proponowany
w projekcie uchwały, to trzeba będzie zapisy uchwały po głosowaniu odpowiednio zmienić,

−

radni mają prawo głosować odrębnie nad poszczególnymi zmianami w budżecie,

−

po takim odrębnym głosowaniu nie głosuje się już ponownie nad całą uchwałą.

Marcin Bedka radny:
−

zwrócił się z pytaniem do Pani Dyrektor MOPS, czy za aktywizację zawodową nie powinien
odpowiadać Urząd Pracy i czy to nie Urząd Pracy powinien taki program realizować?

−

zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta, czy Gmina Szczecinek też będzie partycypowała
w kosztach odbudowy lądowiska, czy w całości koszty te poniesie Miasto Szczecinek ?

−

poinformował, że był wczoraj na pogrzebie Inki, widział piękne lotnisko w Gdyni, na którym wisiała
wielka kłódka, czy w tym przypadku nie będzie tak samo ?
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Marta Niewczas Dyrektor MOPS w Szczecinku:
−

uważa, że pytania dotyczące Urzędu Pracy należy kierować do przedstawicieli Urzędu Pracy, między
innymi do radnego Macieja Batury, który jest Zastępcą Dyrektora PUP w Szczecinku,

−

MOPS zajmuje się prowadzeniem działalności i pomocy socjalnej, która ma na celu doprowadzenie do
uniezależnienia się beneficjentów tej działalności od dalszej pomocy ze strony MOPS,

−

oczywiście w pierwszej kolejności osoby są kierowane do Urzędu Pracy, ale jeśli tam nie ma ofert
pracy, wówczas realizuje się ten program, nie wie, czy Urząd Pracy prowadzi takie programy.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

starał się dokładnie omówić kwestię lądowiska, nie było mowy o lotnisku, uważa, że dofinansowanie
ze strony Miasta to niewielki koszt, lądowisko nie będzie mogło być zamknięte na kłódkę, bo to teren
nieogrodzony,

−

Miasto nie jest jedynym podmiotem dofinansowującym tę inwestycję, jest jeszcze Starostwo
Powiatowe, jest Gmina Szczecinek, dlatego prosi Radę Miasta o poparcie tej inicjatywy.

Marcin Bedka radny:
−

zapytał, czy Burmistrz mógłby podać, ile wynosi pozostały wkład finansowy w tę inwestycję ?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

odpowiedział, że nie mógłby.

Jacek Pawłowicz radny:
−

odnośnie słów Burmistrza dotyczących inwestorów z Holandii prosi, aby nie obrażać inteligencji
słuchających, jak ktoś chciałby hodować kwiaty w Szczecinku i wozić je do Holandii awionetką?

−

to byłoby rozwiązanie nieracjonalne i nieekonomiczne.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

radny nie ma racji, większe samoloty też mogą z tego lądowiska startować.

Marcin Bedka radny:
−

wraca do tego, że Burmistrz nie jest w stanie lub nie może podać wysokości pozostałej części
nakładów,

−

zapytał, czy w przyszłym budżecie Miasto też przeznaczy środki na ten cel?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

wyjaśnił, że koszty inwestycji na ten rok szacowane są na ok. 600 tys. zł, a beneficjentem tej
inwestycji będzie przede wszystkim Miasto szczecinek, chociaż lądowisko położone jest na terenie
Gminy Szczecinek, co będzie w przyszłym budżecie jeszcze nie wiadomo, nie o tym jest obecna
dyskusja,

−

jeśli będzie wymagane od Miasta dopłata np. 500 tys. zł, wówczas przedstawi Radzie Miasta
szczegółowy budżet inwestycji i udzieli szczegółowej odpowiedzi.
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Maciej Batura radny:
−

odnośnie wniosku radnego Zdzisława Miechowieckiego zapytał, czy na przyszłość także w innych
przypadkach nie było by lepiej głosować odrębnie nad poszczególnymi zmianami w budżecie ?

Janusz Rautszko radny:
−

uważa zupełnie inaczej, niż radni Maciej Batura i Zdzisław Miechowiecki,

−

zapytał, czy radny Zdzisław Miechowiecki po wysłuchaniu wyjaśnień podtrzymuje swój wniosek ?

Zdzisław Miechowiecki radny:
−

informacja Pani Dyrektor MOPS zmieniła jego punkt widzenia, natomiast po wysłuchaniu wyjaśnień
dotyczących lądowiska też zmienia swoje zdanie i wycofuje wniosek formalny o odrębne głosowanie.

Janusz Rautszko radny:
−

cieszy się, że każda uchwała składa się jednak z wielu punktów, bo gdyby było inaczej, to
w niektórych przypadkach trudno wyobrazić sobie odrębne głosowanie nad wieloma punktami.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

rozumie, że są to już uwagi na przyszłość, ze względu na brak innych uwag przystąpiła do
głosowania.

W głosowaniu jawnym

Rada Miasta 15

głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach

„przeciw” podjęła uchwałę:
Nr XXVIII/248/2016
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok.

Salę obrad opuścił radny Jacek Pawłowicz. Pozostało 18 radnych.
Ad.4.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

omówił projekt uchwały i przypomniał jej uzasadnienie,

−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania,

−

w głosowaniu bierze udział 18 radnych.
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W głosowaniu jawnym

Rada Miasta 15 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach

„przeciw” podjęła uchwałę:
Nr XXVIII/249/2016
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025.

Na salę obrad powrócił radny Jacek Pawłowicz. Obecnych ponownie 19 radnych.

Ad.5.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

omówiła projekt uchwały i przypomniała jej uzasadnienie,

−

pieniądze na zwrot kosztów pochodzić będą z puli budżetu danego Osiedla,

−

Komisja jednogłośnie 4 glosami „za” rekomenduje Radzie Miasta podjęcie uchwały.

Marcin Bedka radny:
−

co do treści uchwały na posiedzeniu Komisji był „za” i teraz też będzie głosował „za”,

−

ale postulował i nadal postuluje, aby uchwała ta zaczęła obowiązywać dopiero od następnej kadencji
Rad Osiedli, osoby, które kandydowały do tych Rad wiedziały na co się decydują,

−

uważa, że powinno to zacząć funkcjonować dopiero od nowej kadencji.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

całkowicie się nie zgadza ze stanowiskiem radnego Marcina Bedki, radny stara się zasugerować, że
te pieniądze są formą wynagrodzenia,

−

tak nie jest, ponieważ może zaistnieć taka sytuacja, że ktoś z Przewodniczących Rady Osiedla może
dużo jeździć z terenu tego Osiedla do centrum miasta,

−

od tego, żeby ocenić, czy taki wydatek był zasadny będzie Rada Osiedla, nie chodzi więc o żadne
wynagrodzenie, ponieważ to funkcja społeczna, ale o zwrot kosztów,

−

w następnej kadencji może przyszła Rada Miasta uchwali swoją propozycję, ale teraz nie można
nowej Radzie narzucać takiego rozwiązania.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwraca uwagę, że radny Jacek Pawłowicz opuścił salę obrad i się nie usprawiedliwiał.

Jacek Pawłowicz radny:
−

wyjaśnił, że z sali obrad wyszedł tylko na chwilę i wrócił, nie opuścił sesji.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

skoro radny Jacek Pawłowicz chce do absurdu doprowadzić zapisy w protokole, to powinien zgłaszać
każde wyjście z sali obrad,

−

zwróciła się do radnego Marcina Bedki, czy jego uwagi dotyczące uchwały należy traktować jako
wniosek formalny ?

Marcin Bedka radny:
−

wyjaśnił, że to nie jest wniosek formalny, tylko sugestia, nie kwestionuje zapisów uchwały,

−

chodzi mu jedynie o zasadę, że jeśli się ktoś na coś umawia, to niech się tego trzyma do końca
kadencji.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zacytował uzasadnienie wniosku Przewodniczącej Rady Osiedla Słowiańska-Łódzka, od początku
kadencji było jednak wiadomo, że to funkcja społeczna, dlatego uważa wniosek za niesmaczny,

−

Przewodnicząca Rady Osiedla może skontaktować się z radnymi danego Osiedla, którzy powinni
pomóc jej w realizacji zadań,

−

nie zgadza się na podjęcie uchwały, jeśli ktoś będzie chciał, może startować w przyszłej kadencji do
Rady Miasta.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

Rada Miasta nie przyznaje Przewodniczącym Rad Osiedli żadnej dotacji, tylko umożliwia, aby po
akceptacji przez Zarząd Osiedla otrzymali oni zwrot kosztów.

Jacek Pawłowicz radny:
−

rozumie, że chodzi o zwrot kosztów podróży, ale jakich podróżach tu mowa ? z Osiedla do centrum
miasta ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przyznanie zwrotu kosztów pozostawać będzie w gestii Zarządu Osiedla.

Renata Rak radna:
−

nie zgadza się z radnym Jackiem Pawłowiczem, była w Zarządzie Osiedla i wie, ile to pracy wymaga,

−

po to się wybiera Przewodniczących Osiedli, żeby się nie wyręczali innymi radnymi.

Janusz Rautszko radny:
−

uważa wypowiedź radnego Jacka Pawłowicza za niesłuszną, i nie rozumie stanowiska radnego
Marcina Bedki,

−

radny Marcin Bedka na posiedzeniu Komisji głosował „za” uchwałą i zapowiedział, że także na sesji
będzie głosował „za”, a teraz podczas sesji w obliczu kamer telewizyjnych zgłasza swoje uwagi,

−

projekt uchwały jest jasny i czytelny, chodzi o symboliczny zwrot kosztów, który słusznie się należy.
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Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

na posiedzeniu Komisji wszystkie kwestie były szczegółowo omawiane, także kwestia ewentualnego
wejścia w życie uchwały dopiero od następnej kadencji,

−

po dyskusji wszyscy zgodzili się, że uchwała powinna zacząć obowiązywać już teraz, dziwi się
obecnemu stanowisku opozycji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

porównanie posiedzeń Komisji z sesją czasem uwidacznia zmianę postawy.

Marcin Bedka radny:
−

odnośnie wypowiedzi radnych Janusza Rautszko i Eydty Wojnicz wyjaśnia, że zgadza się z uchwałą,
i że opozycja w Radzie Miasta działa tak, iż każdy może wyrazić swoje zdanie,

−

to, że będzie głosował „za „ uchwałą, nie znaczy, że radny Jacek Pawłowicz nie może mieć innego
zdania,

−

nie zmienia swojego zdania, ale przedstawia jedynie swoją sugestię, a koledzy z Klubu Radnych
mogą mieć inne zdanie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

prosi o nie dopuszczanie się insynuacji.

Janusz Rautszko radny:
−

tak, jak radny Marcin Bedka on tez ma swoje zdanie, ale chodzi o to, czy stanowisko radnego Jacka
Pawłowicza jest także stanowiskiem radnego Marcina Bedki.

Maciej Batura radny:

− dyskusja dotyczy ryczałtu za przejazdy, dostrzega błąd w zapisie § 1.1 lit. „a”, gdzie zapisano, że:
„podróżą służbową jest przejazd lokalny na terenie Miasta Szczecinka”,
żeby dojechać z Osiedla Słowiańska-Łódzka do miasta trzeba przejechać przez teren administracyjny
nie należący do Szczecinka, prosi o wytłumaczenie tej kwestii.
Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

uważa, że chodzi odczytanie ilości kilometrów na liczniku, taki przejazd i tak jest rudny do wyliczenia,
dlatego przewiduje się miesięczny ryczałt,

−

chodzi o poruszanie się na terenie miasta Szczecinek,

−

jeśli radni Osiedla widzą, że przejazdów jest dużo, to przyznają taki ryczałt, w innym przypadku nie,

−

to pieniądze rzędu maksymalnie ok. 40zł, nie jest to kwota obligatoryjna, może być np. tylko 20zł
w danym miesiącu.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zapytała radnego Macieja Baturę, czy to jego wniosek formalny ?
11

Maciej Batura radny:
−

jeśli Burmistrz nie widzi konieczności zmiany, to nie zgłasza takiego wniosku.

Małgorzata Kuszmar radna:
−

składa wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Marcin Bedka radny:
−

zwrócił uwagę, że w momencie, że gdy radny Maciej Batura

zgłosił wniosek formalny,

Przewodnicząca Rady Miasta zamiast zapowiedzieć dopuszczenie 2 głosów „za” i 2 głosów
„przeciwko” wnioskowi, nadal prowadziła dyskusję, ale gdy jest wniosek o zamknięcie dyskusji, to
Przewodnicząca reaguje od razu,
−

uważa, że Przewodnicząca Rady Miasta powoływała się na Regulamin sesji, prosi więc żeby ten
Regulamin działał.

Czesław Podkowiak mecenas:
−

wniosek radnego Macieja Batury nie był wnioskiem formalnym, tylko merytorycznym, radny Marcin
Bedka nie ma więc racji w tej kwestii.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła się do radnych opozycji, iż nie życzy sobie atakowania jej za prowadzenie sesji, jak opozycji
się to nie podoba, nich złożą wniosek o zmianę Przewodniczącej Rady Miasta.

Marcin Bedka radny:
−

popiera wniosek o zamknięcie dyskusji.

Jacek Pawłowicz radny:
−

miał obietnicę, że Przewodnicząca Rady Miasta udzieli mu głosu, ponieważ wcześniej to sygnalizował
podniesieniem ręki, ale Przewodnicząca Rady Miasta nie dopuściła go do głosu.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na zgłoszenie wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji nie mogła jej dalej prowadzić,

−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania nad w/w wnioskiem formalnym.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 15 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących
się” zdecydowała o zamknięciu dyskusji.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad uchwałą.
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W głosowaniu jawnym Rada Miasta 16 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących
się” podjęła uchwałę:
Nr XXVIII/250/2016
w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży Przewodniczącym Zarządów Osiedli
Miasta Szczecinek.

Ad.6.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie 4 głosami „za”;

−

omówiła projekt uchwały i jej uzasadnienie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

w związku z brakiem merytorycznych uwag dotyczących projektu uchwały przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXVIII/251/2016
w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi gminnej nr 357015Z,
ul. Turystyczna w Szczecinku”.
Ad.7.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

omówił projekt uchwały i przypomniał jej uzasadnienie,

−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXVIII/252/2016
w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Szczecinek.
Ad.8.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.
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Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 3 głosami „za, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
i 0 głosach „przeciw”.

Janusz Rautszko radny:
−

szkoda, że w tej inwestycji nie partycypują też inni.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 15 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” i 1 głosie „przeciw”
podjęła uchwałę:
Nr XXVIII/253/2016
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczecinek na realizację zadania pn. „Przygotowanie
do funkcjonowania lądowiska w miejscowości Wilcze Laski”.
Ad.9.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Grażyna Kuszmar Przewodnicząca Komisji Problemów Społecznych:
−

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie,

−

omówiła projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXVIII/254/2016
w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo
a Miastem Szczecinek dotyczącego powierzenia Miastu Szczecinek realizacji zadania publicznego
Gminy Borne Sulinowo w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców
Gminy Borne Sulinowo do Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” w Szczecinku.

Małgorzata Bała Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła Przewodniczącą Rady Miasta o 10-minutową przerwę w obradach w celu wywietrzenia sali.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

o godz.10:25 ogłosiła 10-minutową przerwę.

Obrady zostały wznowione po przerwie o godz.10:35. Obecnych 19 radnych.
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Ad.10.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 3 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
i 0 głosach „przeciw”.

Jacek Pawłowicz radny:
−

Rada Miasta Szczecinek w 2012r. wprowadziła zmianę do planu zagospodarowania przestrzennego
„Kilińskiego-1”, wówczas ustalono, że teren za szpitalem ma być przeznaczony pod budownictwo
mieszkaniowe,

−

radni opozycyjni poprzedniej kadencji: Joanna Pawłowicz i Roman Matuszak uważali, że ten teren
nie powinien być dopuszczony pod budownictwo mieszkaniowe, ale żeby mógł pozostać na
ewentualne potrzeby rozbudowy szpitala,

−

wtedy Burmistrz i radni Platformy Obywatelskiej byli innego zdania, niż radni opozycji, i dlatego
uchwalono w/w zmianę, teraz po 4 latach wraca się do tego, co mówili wtedy radni opozycyjni.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

zaproponowane zmiany planu nie eliminują całkowicie możliwości budownictwa mieszkaniowego,

−

zachowane mają być podstawowe funkcje tego obszaru jako tereny o dominacji zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi i zielenią towarzyszącą, co stanowi
kontynuację istniejącego i planowanego zagospodarowania tej części miasta,

−

poza tym to nie jedyne proponowane zmiany, celem jest też zweryfikowanie ustaleń planistycznych
w zakresie dotyczącym: parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, zagospodarowania
terenu oraz zasad ochrony konserwatorskiej budynków,

−

nie ma więc nic złego w proponowanych zmianach,

−

pojawiają się inwestorzy i jeżeli ich propozycje są możliwe do zaakceptowania, to wtedy można
zmienić plan zagospodarowania przestrzennego,

−

jedne sugestie są przyjmowane, inne nie, ale rozwiązania zmierzają w kierunku rozwoju,
a nie całkowitej zmiany sposobu wykorzystania terenu.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zdaje sobie sprawę, że obecnie pozostawia się możliwość zabudowy mieszkaniowej, ale dopuszcza
dodatkowo możliwość rozbudowy szpitala, choć przy poprzedniej zmianie Burmistrz mówił inaczej.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

radny Jacek Pawłowicz nie był radnym w poprzedniej kadencji i nie wie, jak wówczas przebiegała
dyskusja, a to właśnie Burmistrzowi chodziło o rozwój szpitala,

−

poza tym, ten teren nie jest przeznaczony pod rozbudowę szpitala, ale na rozwój usług zdrowotnych,

−

co się faktycznie będzie działo z tym terenem i jaki podmiot z tego skorzysta jeszcze nie wiadomo.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przypomniała, że dyskusja powinna dotyczyć planu i proponowanych zmian, a nie wypowiedzi
z poprzedniej kadencji.

Jacek Pawłowicz radny:
−

ma dla Burmistrza radę, jeśli Burmistrz coś mówi, może niech to zapisuje, bo potem tego nie pamięta.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła radnego o powstrzymanie się od tego typu uwag.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zacytował fragment protokołu z sesji z dnia 2 lutego 2012r. zawierający wypowiedź Burmistrza: „przez
kilkanaście lat prawdopodobnie nie będzie potrzeby rozbudowywania szpitala, gdyby taka potrzeba jednak
nastąpiła, to i tak trzeba byłoby szukać nowych terenów na ten cel, ponieważ ze względu na strukturę
gruntu i bliskość jeziora takie obiekty jak budynki szpitalne w tym miejscu nie mogłyby już powstać”,

−

pozostawia tę wypowiedź bez komentarza.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła uwagę radnemu, że to nie jest wypowiedź merytoryczna i nie odnosi się do omawianego
punktu obrad, poza tym Burmistrz użył sformułowania „”prawdopodobnie”.

Danuta Kowalska Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego UM Szczecinek:
−

w 2012r. był rozpoznawany wniosek właściciela tego terenu, czyli Powiatu Szczecineckiego,
a nie wniosek szpitala,

−

Powiat w 2012r. wnioskował o przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, Burmistrz zgodził
się wówczas na uwzględnienie tego wniosku,

−

obecnie pojawiło się stanowisko, żeby na przyszłość umożliwić tam poza budownictwem
mieszkaniowym także usługi medyczne,

−

przystąpienie do aktualnej zmiany planu nie było podyktowane wnioskiem szpitala, ale innymi
wnioskami, a to rozwiązanie zaproponowano przy okazji,

−

co będzie w przyszłości nie wiadomo.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

nie przypomina sobie tego co przytoczył radny Jacek Pawłowicz, jest zwolennikiem rozbudowy
szpitala, ale nadal uważa, że jest mało prawdopodobne, aby szpital rozbudowywał się w tamtym
kierunku,

−

trzeba by mieć bardzo dużej złej woli, żeby ktoś zarzucił Burmistrzowi, że jest lub był przeciwko
rozbudowie szpitala, Burmistrz był przecież inicjatorem rozbudowy budynku na dachu szpitala.
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Jacek Pawłowicz radny:
−

chodzi o fakt, że w 2012r. na sesji Rady Miasta Burmistrz proponował a radni Platformy Obywatelskiej
uchwalili przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe,

−

opozycja mówiła wtedy, że może w przyszłości będzie konieczność rozbudowy szpitala,

−

Burmistrz powiedział, że najprawdopodobniej przez kilkanaście lat nie będzie takiej konieczności,

−

obecna opozycja w Radzie Miasta jest za rozwojem szpitala.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zaapelowała, żeby radny Jacek Pawłowicz wrócił do dyskusji nad omawianym punktem porządku
obrad,

−

po to radni postulowali wcześniej o możliwość uchwalania zmian tylko części planu, aby można było
wprowadzać zmiany punktowe.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

radny Jacek Pawłowicz nie ma racji, ponieważ to teren Powiatu, 4 lata temu Powiat chciał sprzedać
ten teren pod budownictwo mieszkaniowe,

−

na posiedzeniu Zarządu Powiatu Burmistrz mówił wtedy, że jest przeciwny takiemu rozwiązaniu, ale
radny nie o wszystkim musi wiedzieć,

−

niech radny nie występuje jako autorytet, bo nie zna wszystkich spraw sprzed 4 lat,

−

obecnie ten temat wraca i teraz jest możliwość zmiany planu,

−

Burmistrz prosi, żeby radny nie wprowadzał ludzi w błąd, co jest specjalnością radnego.

Marek Ogrodziński radny:
−

jest dyrektorem szczecineckiego szpitala a w 2012r. tez był radnym i pamięta, że tamta zmiana
została wprowadzona na wniosek ówczesnego Prezesa Spółki i Starosty,

−

ich zdaniem łatwiej byłoby sprzedać działki pod domy jednorodzinne, niż cały teren,

−

teraz proponowana zmiana umożliwia wprowadzenie usług medycznych na tym terenie, np. gabinet
stomatologiczny, gabinet pediatryczny itp., nie musi to być szpital,

−

to jest otwarcie furtki, żeby teren mógł się rozwijać, apeluje o nie zamykanie drogi rozwoju.

Jacek Pawłowicz radny:
−

powiedział już wcześniej, że opozycja jest za rozwojem i za zmianą,

−

był jednak czas w 2012r. kiedy Burmistrz poruszał ten temat, a teraz Burmistrz opowiada co innego.

Marek Ogrodziński radny:
−

właścicielem większościowy Spółki Szpital w Szczecinku jest Starostwo Powiatowe, Miasto
reprezentowane przez Burmistrza jako właściciel mniejszościowy nie ma decydującego głosu,

−

a poza ty, czy Rada Miasta nie ma prawa zmiany zdania po 4 latach ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze zdumieniem słucha, że radni opozycji będą głosować za podjęciem uchwały.
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Marcin Bedka radny:
−

zwrócił się do radnego Marka Ogrodzińskiego, że samo powoływanie się na ówczesne stanowisko
Starostwa nie wystarcza, czy radny Marek Ogrodziński był wówczas za tym, żeby pozbawić ten teren
usług medycznych ? czy Rada Miasta mogła się wówczas sprzeciwić Starostwu, jako właścicielowi
większościowemu ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przypomina, że dyskusja dotyczy projektu uchwały z 2016r. a nie z 2012r.

Andrzej Grobelny radny:
−

zgłasza wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, ponieważ wszyscy są za uchwałą.

Jacek Pawłowicz radny:
−

popiera ten wniosek.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania nad w/w wnioskiem formalnym.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 19 głosami „za” zdecydowała o zamknięciu dyskusji.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 19 głosami „za”, podjęła uchwałę:
Nr XXVIII/255/2016
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego-1” w Szczecinku.

Ad.11.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXVIII/256/2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Pilska-3” w Szczecinku.
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Ad.12.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXVIII/257/2016
w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Szczecinek”.
Ad.13.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, 3 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXVIII/258/2016
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-1” w Szczecinku.

Ad.14.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Janusz Rautszko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
−

Komisja rekomenduje Radzie Miasta podjęcie uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXVIII/259/2016
w sprawie w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Zdzisława Dąbrowskiego na uchwałę
Nr XVIII/166/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015r. 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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5523).

Ad.15.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja

negatywnie zaopiniowała wniosek i rekomenduje Radzie Miasta podjęcie proponowanej

uchwały, w uzasadnieniu projektu uchwały wskazano, co należy rozumieć pod pojęciem „pomnik”.

Andrzej Grobelny radny:
−

był już wcześniej orędownikiem postawienia w mieście tego pomnika,

−

nie wie, kto stwierdził, że nie jest to pomnik, ponieważ uważa, że jest to pomnik, który może znaleźć
miejsce w Szczecinku,

−

Komitet budowy pomnika Obywatela Włapko chce go wybudować za własne pieniądze, tylko prosi
o wskazanie miejsce, gdzie można by go było postawić,

−

Miasto jest za zamontowaniem Kruka a nie za pomnikiem wykonanym przez artystę, który jest znany
w Polsce i nawet na świecie.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

dziwi się, że radny Andrzej Grobelny jest komentatorem wniosku,

−

wszystkie definicje jednakowo określają, co jest „pomnikiem”, pomnik może być ku czci kogoś lub ku
upamiętnienia jakiegoś wydarzenia,

−

czy radny może wskazać, kogo lub jakie wydarzenie ma upamiętniać „Obywatel Włapko” ?

−

to jest rodzaj happeningu, który ma charakter prześmiewczy, mający ośmieszyć urzędników
szczecineckiego Ratusza i Burmistrza,

−

pracownicy Ratusza są oburzeni, że to jest pokazywane w Polsce,

−

uważa, że trzeba mieć poczucie racji stanu a opozycja nie powinna przynosić miastu wstydu.

Andrzej Grobelny radny:
−

wyjaśnił, że ani on ani radny Jacek Pawłowicz nie są autorami wniosku o postawienie tego pomnika,
ale są jego zwolennikami, to inicjatywa Komitetu Budowy Pomnika „Obywatela Włapko”,

−

Burmistrz stwierdził, że to nie jest pomnik, ale nie dodaje, że również pewna idea może być
uhonorowana w formie pomnika,

−

Burmistrz sugeruje, że pomnik Obywatela Włapko ma obrazić pracowników Ratusza,
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−

radny uważa jednak, że urzędnicy szczecineckiego Ratusza to świetni ludzie i kompetentni
pracownicy, nigdy nie powiedział też, że ktoś w Ratuszu brał łapówki,

−

Burmistrz uważa siebie za eksperta od wszystkiego, ale na sali jest artysta- autor tego pomnika Pan
Wiesław Adamski, dlatego prosi Przewodniczącą Rady Miasta o udzielenie głosu w/w autorowi
pomnika, żeby wyjaśnił, czy jest to pomnik.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

wyjaśniła, że Regulamin sesji Rady Miasta takiej możliwości nie przewiduje,

−

dodała, że Prokuratura nie podziela poglądu radnego i dlatego wszczęła śledztwo w sprawie
obrażenia Burmistrza na sesji przez radnych.

Jacek Pawłowicz radny:
−

wypowiedź Przewodniczącej Rady Miasta to insynuacja, Prokuratora żadnego śledztwa w tej sprawie
nie wszczęła, to sprawa z prywatnego oskarżenia wniesionego do Sądu przez Burmistrza.

Andrzej Grobelny radny:
−

wyjaśnia, że to postępowanie jeszcze się nie rozpoczęło i jest dopiero na etapie przygotowawczym,

−

może Sąd do wniosku Burmistrza się nie przychyli.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

wyjaśniła, że w tej sprawie był już wyznaczony przez Sąd w sierpniu termin posiedzenia, tylko na
wniosek radnego termin ten został odwołany.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

potwierdził, że faktycznie chodzi o sprawę z jego oskarżenia prywatnego, Sąd wyznaczył termin
rozprawy, który na prośbę radnego został przełożony,

−

najpierw odbędzie się posiedzenie pojednawcze,

−

możliwe, że Sąd uniewinni radnych, ale tego teraz jeszcze nie wiadomo.

Andrzej Grobelny radny:
−

poprosił Przewodnicząca Rady Miasta o zezwolenie mu na odczytanie pisma Pana Wiesława
Adamskiego.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła o opinię w tej kwestii Pana Czesława Podkowiaka.

Czesław Podkowiak mecenas:
−

uważa, że radny może zabierać głos w każdej sprawie, ale odczytywanie czyjegoś pisma jest pewnym
obejściem tego prawa,

−

na sesji tylko radni lub urzędnicy, w których gestii leży dany temat obrad, mogą zabierać głos,

−

oznacza to, że formalnie radny nie może odczytywać czyjegoś pisma.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

w związku z opinią mecenasa Czesława Podkowiaka zabrania radnemu Andrzejowi Grobelnemu
odczytania pisma Pana Wiesława Adamskiego.

Andrzej Grobelny radny:
−

w związku z powyższym prosi o potraktowanie zacytowanej wypowiedzi, jako głos radnego
w dyskusji,

−

zarzut, że „Włapko” nie jest ani rzeźbą ani pomnikiem jest opinią dyletancką w ocenie dzieła sztuki
i jest jednocześnie ingerencją w prawa autorskie twórcy,

−

pomnik to nie tylko Lenin na cokole, czy monument upamiętniający ważne wydarzenie historyczne,

−

przykładowo pomnikiem jest ziemniak w Biesiekierzu pod Koszalinem, osiołek w Toruniu, syrenka
Hegla na murach starówki w Warszawie, Statua Wolności w Nowym Yorku, Bolek i Lolek w Bielsku
Białej czy też bardzo zbliżony do „Włapko” pomnik siusiającego chłopca na rynku przed ratuszem
w Brukseli, 5 metrowe krzesło Kantora, a ostatnio pomnik karykatura nagiego kandydata na
prezydenta USA Donalda Trumpa,

−

pomnikiem może być obiekt przyrody, utwór muzyczny, dzieło literackie,

−

zaznacza, że to autor decyduje, jak zaklasyfikować wykonane przez niego dzieło, a nie jakiś dyletant
w tej dziedzinie w Urzędzie Miasta,

−

tak sądzi i uważa artysta Pan Wiesław Adamski.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

uważa wypowiedź radnego za nadużycie, ponieważ radny przeczytał nie swoje słowa, ale opinię Pana
Wiesława Adamskiego.

Marcin Bedka radny:
−

ma inne zdanie w tym temacie, niż jego koledzy z Klubu Radnych i nie wnika w to, czy jest to pomnik,
czy nie, ale w różnych miastach powstają różne rzeczy, jak np. Bolek i Lolek,

−

nie jest w stanie zaakceptować Koziołka Matołka obok pomnika Piłsudskiego, ale już przedtem mówił,
że można byłoby ustawić w Szczecinku „Obywatela Włapko”, co mogłoby być dodatkową atrakcją
turystyczną miasta,

−

ludzie włożyli wiele pracy, żeby tę ich ideę rozpropagować.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

nie zgadza się z argumentami radnych opozycji, wiele osób, które obejrzały „Obywatela Włapko”
uważa, że jest to symbol łapówkarstwa,

−

jeśli radny uważa, że ktoś w Urzędzie Miasta bierze łapówki, niech to zgłosi do Prokuratury,

−

jako mieszkanka Szczecinka jest przeciwna takiemu przekazowi, że w Szczecinku jest łapówkarstwo.

Grazyna Kuszmar radna:
−

stanowczo jest przeciwna tej inicjatywie, wśród pracowników służby zdrowia było ogromne oburzenie,
gdy „Obywatel Włapko” został ustawiony na dziedzińcu przed szpitalem,
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−

oni nie zgadzają się z takim wizerunkiem,

−

w Szczecinku są już w różnych miejscach piękne rzeźby, które są wdzięcznym wizerunkiem miasta,

−

są tereny prywatne, i jeśli ktoś chce, to tam można postawić „Obywatela Włapko”,

−

jest oburzona, że znaczną część czasu radnych przeznacza się na tę dyskusję.

Jacek Lesiuk radny:
−

stwierdził, że często jest mu wstyd, że siedzi przy stole obrad razem z radnym Andrzejem Grobelnym,

−

to radny Andrzej Grobelny wręczył Burmistrzowi na poprzedniej sesji plakat z „Obywatelem Włapko”,

−

mieszkańcy wstydzą się z tego powodu i nie chcą już oglądać sesji Rady Miasta,

−

niech radny postawi „Obywatela Włapko” w swoim ogródku.

Małgorzata Kuszmar radna:
−

to kojarzy się jednoznacznie wszystkim negatywnie, czy Obywatel Włapko to ktoś, kto daje łapówki,
czy ktoś, kto je bierze ?

−

taka „rzeźba” nie kojarzy się w żaden sposób pozytywnie, poza tym jest brzydka, przypomina
zwyrodniałą postać,

−

jest przeciwna tej inicjatywie podobnie jak cała jej rodzina.

Marcin Bedka radny:
−

nie jest koneserem sztuki i nie jest w stanie powiedzieć, kto jest autorem rzeźb na terenie Szczecinka,
o których mówiła radna Grażyna Kuszmar,

−

zna natomiast prace artysty Pana Wiesława Adamskiego,

−

chodzi zasady funkcjonowania życia społecznego, aby pokazać, jak nie należy czynić,

−

sugeruje lokalizację dla „Obywatela Włapko” na deptaku między cukiernią „SOWA” a cukiernią Pana
Kaliszczaka, turyści będą sobie robić zdjęcia.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zwrócił się do radnego Jacka Lesiuka, że odnośnie wypowiedzi tego radnego chciałoby się zanucić
„łubu dubu…”,

−

Rada Miasta powinna do tego tematu podejść poważnie, a nie szukać luk prawnych, żeby pomnik nie
mógł w mieście stanąć,

−

zacytował definicję „pomnika”, że jest to „obiekt, rzeźba lub aranżacja przestrzeni, upamiętniająca
osobę, wydarzenie lub ideę”;

−

„Włapko” to symbol urzędnika, który uprzykrza życie mieszkańcom, a nie symbol urzędnika
szczecineckiego, takie przypadki zachowania są na całym świecie,

−

zastrzega, żeby nie odbierać tego jako konkretnego oskarżenia wobec konkretnej osoby, to tylko
symbol, czego radni się boją ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

czy to symbol urzędnika czy łapówkarza?
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Jacek Pawłowicz radny:
−

chodzi o symbol urzędnika.

Jacek Lesiuk radny:
−

uważa, że to śmieszne, jak się zachowuje radny Jacek Pawłowicz.

Jacek Pawłowicz radny:
−

po wypowiedziach radnego Jacka Lesiuka oglądalność sesji Rady Miasta wzrośnie.

Renata Rak radna:
−

odnośnie kwestii estetycznej, opozycji może się to podobać, ale mieszkańców, w tym pracowników
służby zdrowia to oburzyło.

Janusz Rautszko radny:
−

przypomniał, że na posiedzeniu Komisji radny opozycji był za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
proponowanej uchwały, proponuje tego się trzymać,

−

zgłasza wniosek formalny o zakończenie dyskusji.

Marcin Bedka radny:
−

uważa, że nie wyczerpano tematu,

−

to, że Komisja przegłosowała dane stanowisko nie oznacza, że nie ma prawa zmienić zdania.

Andrzej Grobelny radny:
−

jest przeciwny wnioskowi radnego Janusza Rautszko.

−

poza tym radny Janusz Rautszko też jest z opozycji i też głosował na posiedzeniu Komisji.

Jacek Pawłowicz radny:
−

jest za kontynuowaniem dyskusji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

były już głosy przeciwko wnioskowi,

−

zapytała, kto popiera wniosek ?

Marcin Bocheński radny:
−

popiera wniosek o zamknięcie dyskusji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad wnioskiem formalnym.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym 15 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”
postanowiła zamknąć dyskusję.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym 15 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”
podjęła uchwałę:
Nr XXVIII/260/2016
w sprawie rozpatrzenia wniosku Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obywatela Włapko.

Ad.16.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

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

Komisja proponuje podjęcie uchwały.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

na sali obrad jest wnioskodawca, z którym Burmistrz się zgadza,

−

to niewłaściwe, że tak wiele osób w PRL otrzymało tytuł „zasłużony dla miasta Szczecinka”,

−

jednak zapisy Regulaminu dotyczącego przyznawania tych tytułów jasno określają, w jakich
konkretnie przypadkach można odebrać ten tytuł,

−

oznacza to, że według w/w Regulaminu osobom wskazanym przez wnioskodawcę tych tytułów
odebrać nie można, co nie oznacza, że zostały im one przyznane słusznie,

−

na liście osób wyróżnionych w ten sposób jest ponad 200 nazwisk, w czasach PRL odznaczenia te
przyznawano nagminnie, jak to teraz zweryfikować ? nie wiadomo w jaki sposób to zrobić,

−

uważa, że lepiej „nie otwierać tej puszki Pandory”, bo może to przynieść wiele bólu także dla rodzin
tych osób.

Paweł Kwak radny:
−

poinformował, że był na pogrzebie Inki i Zagończyka co było bardzo wzruszające,

−

dziękuje Panu M. za zgłoszoną inicjatywę dotyczącą funkcjonariuszy formacji zbrodniczych
działających w Szczecinku,

−

wymienił nazwiska osób, które w powojennym Szczecinku zorganizowały i wzięły udział w manifestacji
3-majowej przeciwko komunistycznym władzom (Pan Julian Chodoruk, Pan Bronisław Kopacz, Pan
Antoni Lewański), którzy wstydziliby się, że funkcjonariusze służb bezpieczeństwa figurują jako
zasłużeni,

−

składa wniosek o powołanie Komisji mającej na celu zweryfikowanie listy osób, wyróżnionych tytułem
„Zasłużony dla miasta Szczecinka”,

−

Komisja taka przedstawiłaby Radzie Miasta propozycję, kogo ewentualnie tego tytułu pozbawić.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

chodzi o osoby odznaczone odznaką „Zasłużony dla miasta Szczecinka”,
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−

zdaje sobie sprawę, że część tych osób nie otrzymałaby tej zaszczytnej odznaki, gdyby je
przyznawano dzisiaj,

−

ale Rada Miasta jest związana Regulaminem, który został uchwalony wcześniej.

Janusz Rautszko radny:
−

uważa podobnie jak Burmistrz, Pan M. jest zacną osobą a jego wniosek jest jak najbardziej słuszny,
Regulamin jest jednak prawem i obowiązuje,

−

ale teraz pojawia się okazja, aby zastanowić się nad weryfikacją listy osób „zasłużonych” i ewentualną
zmianą Regulaminu.

Obrady opuściła radna Małgorzata Kuszmar. Pozostało 18 radnych.
Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

jest chyba jedyną osobą na tej sali, której IPN przyznał status pokrzywdzonego, gdyż miał do
czynienia z SB,

−

uważa jednak, że nie powinno się tego tematu teraz „otwierać”,

proponuje iść do przodu,

a nie zajmować się przeszłością,
−

uważa, że większość lub znaczna część tych osób nie była godna, aby takie wyróżnienie otrzymać,
ale otwarcie tego tematu spowoduje, że mnóstwo ludzi będzie rozżalonych, po co to robić ?

−

dzisiaj tytuły przyznaje się bardzo wstrzemięźliwie, po to, aby ich ranga była znacząca,

−

jeśli odznaczenia rozdaje się na kilogramy, to ich ranga jest znikoma,

−

uważa, że będzie mnóstwo ludzi pokrzywdzonych, przestrzega przed tym, bo ma do tego prawo.

Jacek Pawłowicz radny:
−

uważa, że to, iż Regulamin nie przewiduje w tym przypadku możliwości odebrania odznaczeń, to zły
argument, jeśli tak jest, to trzeba zmienić Regulamin,

−

nie chodzi o to, żeby kogoś publicznie poniżać, ale o to, że wśród wyróżnionych są osoby, które
nie działały na rzecz mieszkańców Szczecinka ani na rzecz miasta.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

bardzo trudno byłoby dzisiaj weryfikować wyróżnienia sprzed 25 lat, to byłoby otwarcie puszki Pandory
i bardzo trudne zadanie,

−

czy warto skupiać się na przeszłości ? czy lepiej na tym, co jest obecnie i na przyszłości ?

−

Rada Miasta musi jednak kierować się obowiązującym Regulaminem,

−

dopóki Regulamin nie zostanie zmieniony, Rada Miasta musi głosować przeciwko wnioskowi.

Janusz Rautszko radny:
−

powołanie Komisji do weryfikacji ponad 200 nazwisk jest złym pomysłem, konieczna jest natomiast
zmiana Regulaminu, poza tym uważa, że nie powinno się weryfikować wszystkich nazwisk.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła się z pytaniem do Pana Czesława Podkowiaka, czy możliwa jest weryfikacja tylko niektórych
nazwisk, co sugeruje radny Janusz Rautszko ?

Czesław Podkowiak mecenas:
−

niestety Rada Miasta tylko wtedy może podjąć uchwałę, jeśli ma do tego podstawę prawną,

−

podziela pogląd co do oceny osób wskazanych we wniosku, ale wpierw musiałaby zostać podjęta
uchwała w sprawie zmiany Regulaminu,

−

obecnie musi być uchwała, która jest zaproponowana, bo inna nie jest możliwa,

−

jeśli radni zdecydują o zmianie Regulaminu, to trzeba będzie sporządzić nowy projekt uchwały, ale
uważa, że będzie to musiało dotyczyć wszystkich osób na liście,

−

poza tym trzeba będzie się zastanowić, czy będzie to mogło działać wstecz,

−

trzeba też sprawdzić najpierw, czy tym osobom lub ich spadkobiercom nie będzie przysługiwało prawo
strony w takim postępowaniu,

−

odnośnie wniosku radnego Pawła Kwaka, to wniosek ten nie dotyczy projektu proponowanej uchwały,

−

radny może ten wniosek zgłosić w innym punkcie obrad.

Marcin Bedka radny:
−

uważa, że rozliczenie się z przeszłością jest podstawą obecnego funkcjonowania, uważa też, że
Regulamin trzeba zmienić, będzie głosował przeciwko podjęciu proponowanej uchwały,

−

mimo tego, co mówi Regulamin, radny nie jest w stanie podnieść ręki za tą uchwałą,

−

apeluje do wszystkich radnych, aby mimo tego, że złamią Regulamin, odrzucili tę uchwałę,

−

nawet, gdyby Wojewoda potem odrzucił to stanowisko Rady Miasta, to radni będą mieć czyste
sumienia.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

nie zgadza się z radnym Marcinem Bedką, nawoływanie do złamania Regulaminu, na sesji
nie powinno mieć miejsca,

−

to może zdaniem radnego, w innych przypadkach radni też mają nie przestrzegać prawa ?

−

Rada Miasta jest związana Regulaminem, dyskusja pokazuje stanowisko radnych, ale najważniejsze
jest poszanowanie prawa.

Jacek Brynkiewicz radny:
−

wszyscy radni są rozwiązaniem tego problemu, ale na dzień dzisiejszy nie ma do tego podstaw
prawnych, dzisiaj trzeba głosować zgodnie z obowiązującym Regulaminem, a potem zastanowić się,
jak zmienić ten Regulamin.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zwrócił się z pytaniem do mecenasa Czesława Podkowiaka, czy gdyby ktoś został pozbawiony praw
publicznych, to nawet bez zgody Rady Miasta utraciłby to odznaczenie ?
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Czesław Podkowiak mecenas:
−

na studiach uczono go zasady: „lepsze złe prawo, niż anarchia”,

−

nie można postąpić tak, jak sugeruje radny Marcin Bedka, nawet jeśli radny moralnie ma rację,

−

ewentualnie po podjęciu proponowanej dzisiaj uchwały można zastanowić się nad zmianą
Regulaminu.

Jacek Pawłowicz radny:
−

wyjaśnił, że chodziło mu o to, czy gdyby w Regulaminie był zapis, że traci odznaczenie osoba, która
była w SB, to można było to odznaczenie odebrać ?

Czesław Podkowiak mecenas:
−

prawo stanowione powinno być dobrym prawem,

−

jeśli będzie się zmieniać Regulamin, to trzeba się liczyć z prawami osób, których się tych odznaczeń
pozbawi, nie powinno być zbiorowej odpowiedzialności.

Jacek Pawłowicz radny:
−

tu nie chodzi o zbiorową odpowiedzialność, tu chodzi o konkretne osoby, wszystko jest do zrobienia,
Regulamin musi zostać zmieniony.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwraca uwagę, że dyskusja ma dotyczyć proponowanego projektu uchwały.

Marcin Bedka radny:
−

konieczność zmiany Regulaminu nie jest przypadkowa, ale wynika ze zdrowego rozsądku,

−

gdyby Rada Miasta dowiedziała się, że jest prawomocny wyrok, to taka osoba musiałaby
automatycznie utracić tytuł,

−

w momencie, gdy pada wniosek z zewnątrz a wnioskodawca przedstawia dokumenty też można ten
tytuł odebrać, ponieważ Regulamin mówi, kto może takie wyróżnienie uzyskać, a dokumenty mówią,
że te osoby takiego odznaczenia otrzymać nie mogły,

−

jeszcze raz zatem apeluje do radnych o odrzucenie tej uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

nie zgadza się z radnym, to nie jest dyskusja, czy tym osobom przyznać odznaczenia, tylko czy
zgodnie z Regulaminem te odznaczenia im odebrać,

−

obowiązujący Regulamin nie przewiduje tej możliwości, nawoływanie do łamania prawa nie powinno
mieć miejsca.

Czesław Podkowiak mecenas:
−

zgodnie ze stanowiskiem Wojewody, w sprawie wniosku Rada Miasta nie może postąpić inaczej, jak
tylko podjąć uchwałę,

−

niepodjęcie uchwały może być potraktowane jako niezajęcie stanowiska,
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−

jeśli przez Radę Miasta ma być zajęte stanowisko, to wniosek radnego Marcina Bedki powinien
brzmieć inaczej.

Małgorzata Bała radna:
−

prosi, aby radni opozycji wszystkie uwagi i propozycje zgłaszali na posiedzeniach Komisji,

−

Radę Miasta obowiązuje prawo i póki co, Rada Miasta nie może przychylić się do wniosku Pana
Maszkowskiego.

Marek Ogrodziński radny:
−

zastanawia się, czy Rada Miasta musi procedować nad tą uchwałą, czy może jej podjęcie odłożyć na
później ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zgadza się z interpretacją mecenasa Czesława Podkowiaka.

Marek Ogrodziński radny:
−

w takim razie nie ma innego wyjścia.

Jacek Pawłowicz radny:
−

apeluje do sumienia każdego z radnych, aby radni nie głosowali wbrew sumieniu, jeśli prawo jest złe,
to trzeba je zmienić.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

po raz kolejny poprosiła, aby nie odzywać się dopóki radnemu nie zostanie udzielony głos,

−

projekt uchwały jest zgodny z obowiązującym Regulaminem.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

jeśli radni uważają, że trzeba będzie do tej kwestii wrócić, to albo Komisja albo Klub Radnych może
wystąpić z projektem uchwały w sprawie zmiany tego Regulaminu,

−

nie twierdzi, że uwagi radnych opozycji są niesłuszne, ale uważa, że to rozbudzi niepotrzebne emocje,

−

są ludzie, którzy będą uważać dane osoby za zdrajców, jak kiedyś np. pułkownika Kuklińskiego,
a potem może się okazać, że to bohaterowie,

−

niektórzy twierdzą, że zapisali się do PZPR aby tę partię rozwalić od środka,

−

obecnie jednak nie można podjąć innej uchwały, niż według projektu przedłożonego na dzisiejszą
sesję.

Andrzej Grobelny radny:
−

ma „salomonową” propozycję, aby wstrzymać się z podjęciem tej uchwały i sprawę skierować Komisji
do ponownego przeanalizowania.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

nie ma takiej możliwości, ponieważ nie podjęcie proponowanej uchwały będzie oznaczać, że sprawa
nie została rozpoznana w terminie.

Czesław Podkowiak Mecenas:
−

w imieniu Burmistrza zgłasza korektę techniczną dotyczącą zapisu w podstawie prawnej
proponowanej uchwały, zamiast: „art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy” powinien być „pkt 14”.

Marcin Bedka radny:
−

wnosi o zmianę projektu uchwały, aby w § 1 zamiast zwrotu „negatywnie rozpatruje wniosek” wpisać
„pozytywnie rozpatruje wniosek”.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła radnego o wskazanie podstawy prawnej.

Marcin Bedka radny:
−

Rada Miasta może Regulamin potraktować jako całość zagadnienia, ale jak to ubrać w konkretne
słowa potrzeba kilkunastu minut przerwy,

−

zdaje sobie sprawę, że trzeba podjąć uchwałę, ale proponuje zmianę jej treści.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła mecenasa Czesława Podkowiaka o opinię.

Czesław Podkowiak Mecenas:
−

radny może zgłosić każdą poprawkę do projektu uchwały, również taką, która jest niezgodna
z prawem, uważa, że propozycja radnego Marcina Bedki jest niezgodna z prawem,

−

ale Przewodnicząca Rady Miasta i tak musi poddać taki wniosek pod głosowanie,

−

uważa, że ta propozycja jest niekorzystna, ponieważ taki zapis nie skutkuje tym, że te osoby tracą
odznaczenia,

−

jeśli będzie wniosek o przerwę w obradach, to należałoby tę kwestię doprecyzować.

Marcin Bedka radny:
−

zgłosił wniosek o 10 minutową przerwę w obradach,

−

poprosił mecenasa Czesława Podkowiaka o pomoc w doprecyzowaniu treści proponowanej poprawki.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

o godz. 12:30 zarządziła 10 minutową przerwę.

Obrady zostały wznowione po przerwie o godz. 12:40. Obecnych 17 radnych. Sesję opuścił radny Marek
Ogrodzińki, który usprawiedliwił się u Przewodniczącej Rady Miasta.
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c.d. ad 16.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła o kontynuowanie dyskusji.

Marcin Bedka radny:
−

zaproponował nową treść § 1: „Pozytywnie rozpatruje się wniosek J.Z. M.o odebranie Odznaki
Honorowej „Zasłużony dla Miasta Szczecinka” z dnia 8 lipca 2016 roku i pozbawia się tego
odznaczenia Zdzisława Sieberta oraz Wojciecha Waligórę”,

−

natomiast § 2 pozostałby bez zmian,

−

ma świadomość, że taka uchwała może zostać przez Wojewodę zakwestionowana, ale namawia
radnych do głosowania za zmianą, aby mieć czyste sumienia,

−

jest młodym człowiekiem i słabo pamięta czasy PRL, jako uczeń biegał wtedy z ulotkami
„Solidarności” i za to dostał pałą od milicjantów, wtedy też według ówczesnej władzy „łamał prawo”,

−

chciałby, żeby radni zagłosowali za zaproponowanym przez niego brzmieniem uchwały,

−

przecież osoby wskazane we wniosku to źli ludzie, a nie żadni „zasłużeni” dla Szczecinka.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

mając w świadomości to, że Wojewoda może uchylić uchwałę proponowaną przez radnego,
nie można głosować za jej podjęciem.

Janusz Rautszko radny:
−

poinformował, że w trakcie przerwy w obradach rozmawiał z wnioskodawcą Panem M., który go
zapewnił, że rozumie stanowisko radnych, iż nie można w dniu dzisiejszym podjąć zgodnie
z prawem innej uchwały, niż zaproponowanej w wersji pierwotnej.

Jacek Pawłowicz radny:
−

Przewodnicząca Rady Miasta mówi, że propozycja radnego Marcina Bedki jest niezgodna z prawem,
ale w III Rzeszy robiono różne rzeczy przeciwko okupantowi, które okupant też traktował jako łamanie
prawa, a to przecież była obrona konieczna,

−

to oczywiście przejaskrawiony przykład i nie porównuje go do obecnej sytuacji, ale chciał obrazowo
przedstawić, że prawo może być różnie traktowane i interpretowane.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

czuje się obrażona wypowiedzią radnego.

Jerzy Kania radny:
−

przed zakończeniem dyskusji prosi, aby opozycja nie odnosiła się do sumienia radnego i jednocześnie
nawoływała do złamania prawa,

−

prosi, żeby nie łączyć oceny merytorycznej odnośnie osób wskazanych we wniosku z kwestią
formalno-prawną dotyczącą omawianej kwestii i „nie wrzucać tego do jednego worka”,

−

składa formalny wniosek o zamknięcie dyskusji.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

dopuściła dwa głosy za wnioskiem formalnym i dwa głosy przeciwne wnioskowi,

−

stwierdziła, że nie będzie łamała prawa do czego nawołuje opozycja,

−

ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 15 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”
zdecydowała o zamknięciu dyskusji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad poprawką zgłoszoną przez radnego Marcina Bedkę.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta przy 4 głosach „za”, 13 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”
odrzuciła zgłoszoną poprawkę.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad poprawką zgłoszoną przez Burmistrza Miasta dotyczącą zmiany pkt 13
na pkt 14.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 13 głosach „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”

i 0 głosach

„przeciw” przyjęła poprawkę zgłoszoną przez Burmistrza Miasta.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”
podjęła uchwałę:
Nr XXVIII/261/2016
w sprawie rozpatrzenia wniosku J. Z. M. o odebranie Odznaki Honorowej
„Zasłużony dla Miasta Szczecinka”.

Ad.17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
Marcin Bedka radny:
−

zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta o pełnomocnika do spraw rozwoju turystyki wędkarskiej,
czy to osoba zatrudniona i w jakiej formie została wyłoniona ?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

ta osoba nie otrzyma pieniędzy, chodzi o środki na wykonywanie określonych zadań,

−

to umowa zlecenia zawarta przez OSiR z Panem Mariuszem Getką,

−

Burmistrz uważa, że to bardzo dobrze wydane pieniądze.
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Marcin Bedka radny:
−

zapytał, w jakiej formie będzie to prowadzone ?

Maciej Makselon Dyrektor OSiR:
−

określa to umowa z Panem Mariuszem Getką, większość prac zostało już wykonanych,

−

proponuje radnemu spotkanie w OSIR w tej sprawie, gdzie radny otrzyma wszelkie informacje.

Ad.18. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
−

uwag nie zgłoszono.

Ad.19. Wnioski i zapytania radnych:
Jacek Pawłowicz radny:
−

zwrócił się do Burmistrz Miasta z pytaniem o zarządzenie nr 59/2016, które zostało wydane w czerwcu
2016r., a które dotyczy harmonogramu czynności, które odbyły się w marcu tego roku – jak to
możliwe?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

nie pamięta teraz tej kwestii, odpowiedzi udzieli do następnej sesji Rady Miasta.

Jacek Pawłowicz radny:
−

to zostało wydane w formie zrządzenia burmistrza Miasta, ale w innych miastach te kwestie
regulowane są w formie uchwał rad miejskich,

−

dlaczego w Szczecinku jest zarządzenie Burmistrza a nie uchwała Rady Miasta ?

−

zada to pytanie dodatkowo na piśmie.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

prosi radnego o przedłożenie tego pytania na piśmie, a wtedy odpowiedź radny również otrzyma na
piśmie.

Zdzisław Miechowiecki radny:
−

w 2015r. wraz z grupą radnych zgłosił wniosek o wygospodarowanie w budżecie miasta środków
finansowych na wybudowanie WC w mieszkaniach, w których tych takich pomieszczeń brakuje,

−

czy jest możliwość, że ten wniosek zostanie uwzględniony ?

−

w ZGM otrzymał listę mieszkań, w których są największe potrzeby w tej kwestii,

−

ma jeszcze inne pytania, ale najpierw prosi o odpowiedź na to pytanie.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

wyjaśnił, że nie planował żadnych pieniędzy na ten cel, w ramach budżetu nie można tego ująć jako
cele inwestycyjne, może Prezes ZGM TBS Sp. z o.o. zaproponuje w tej sprawie jakieś rozwiązanie,
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−

nie w każdym lokalu jest możliwe wykonanie tego typu robót, od tego jest Spółka jako wynajmujący,
żeby zrobić odpowiednie badania, w których budynkach i mieszkaniach można takie remonty
wykonać, oraz żeby przedstawić kosztorys prac.

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

wyjaśnił, że zlecił sporządzenie inwentaryzacji lokali, w których nie ma WC i łazienek,

−

w wielu lokalach łazienki są, ale były robione bez zgody i wiedzy ZGM,

−

należy sprawdzić , w jakich przypadkach prace wykonano przynajmniej zgodnie ze sztuka budowlaną,
i czy gdzieś nie są wymagane jakieś poprawki,

−

jest 111 lokali, w których trzeba będzie ocenić techniczne możliwości wybudowania WC i łazienek,

−

w pierwszej kolejności w lokalach komunalnych, w lokalach socjalnych może być obniżony standard.

Zdzisław Miechowiecki radny:
−

nie satysfakcjonuje go ta odpowiedź, uważa, że przy odrobinie dobrej woli było to możliwe do
zrobienia,

−

drugi temat, który chce poruszyć to żółknące i opadające liście z drzew alei topolowej przy
ul. Mickiewicza.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

była zrobiona w tej kwestii ekspertyza, okazało się, że drzewa zaatakowała mszyca topolowa, opryski
drzew mają ruszyć jeszcze dzisiaj.

Zdzisław Miechowiecki radny:
−

kolejna sprawa, to uschnięte drzewa iglaste w parku obok zegarów, nie wiadomo dlaczego ich nie
usunięto wcześniej, ale dopiero kilka dni temu ?

−

dziwi go ta opieszałość, czy to było spowodowane ? takich przypadków jest kilka w szczecineckim
parku, drzewostan w parku jest stary i narażony na działanie szkodników drzew.

Bogumiła Rybińska Kierownik Referatu Ochrony Środowiska UM Szczecinek:
−

jeżeli chodzi o te drzewa, to decyzja została wydana w maju i przekazana do PGK Sp. z o.o.,

−

to kwestia realizacji.

Zdzisław Miechowiecki radny:
−

w Spółce PGK otrzymał informację, że drzewa są do wycięcia, ale nie ma decyzji z Urzędu Miasta.

Radosław Żmuda-Trzebiatowski – Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. w Szczecinku:
−

z uwagi na to, że tymi sprawami zajmuje się Pan Tadeusz Chruściel, chciałby to z nim skonsultować.

Jacek Pawłowicz radny:
−

otrzymał z Urzędu Miasta odpowiedź zawierająca informację, że spółka adwokacka wykonała
opracowanie za kwotę 9 tys. zł, ma pytanie, w jakim celu zostało zlecone to opracowanie ?
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Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

opracowanie zostało sporządzone między innymi w wyniku pytań radnego Jacka Pawłowicza, który
powołuje się na ustawę o dostępie do informacji publicznej,

−

wiedza urzędników na ten temat powinna być jednakowa, ta ustawa jest mało przejrzysta, a temat jest
bardzo trudny, niektórzy nadużywają tego prawa i zwalczanie tego zjawiska jest niezmiernie trudne
i skomplikowane,

−

opracowanie miało na celu wyjaśnienie urzędnikom, w jakich przypadkach należy udzielić
wnioskowanej informacji, a w jakich należy odmówić.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

kwota, którą podał radny Jacek Pawłowicz nie jest jedynie wynagrodzeniem za to opracowanie, ale
również za reprezentowanie ZGM-u przed sądem w procesach sądowych,

−

to środki, które są przekazywane tym adwokatom po ich odzyskaniu od dłużników.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

wyjaśnił, że Przewodnicząca Rady Miasta mówi o innej kwestii, za opracowanie faktycznie zapłacono
kwotę 9 tys. zł.

Jacek Pawłowicz radny:
−

składa wniosek, aby to opracowanie trafiło również do rak radnych.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

zastanowi się, czy może to radnym wydać, dla radnych będzie odrębne szkolenie dotyczące tej
kwestii.

Salę obrad opuścił radny Janusz Rautszko. Pozostało 16 radnych.

Grażyna Kuszmar radna:
−

zwróciła się z pytaniem do Burmistrza Miasta o dalsze funkcjonowanie w Szczecinku w latach 20162017 tzw. Programu „KAWKA” ?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

z przykrością musi powiedzieć, że agenda rządowa PiS odpowiedzialna za realizację Programu
wstrzymała środki, a to przecież bardzo dobry Program, który miał być realizowany jeszcze przez
2 lata, niestety Program został zamknięty i kolejnych pieniędzy nie będzie,

−

to decyzja obecnie rządzących Polską, jednak Miasto będzie chciało to nadal realizować, obecnie
szukając na ten cel innych środków, ale będzie to trudne, rozmawiał już o tym z Prezesem Spółki
MEC w Szczecinku.
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Marek Szabłowski Prezes MEC Sp. z o.o. w Szczecinku:
−

potwierdził bardzo duże zainteresowanie tym Programem wśród mieszkańców, część osób
zrezygnowała wiedząc, że nie będzie środków na dofinansowanie.

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

w ramach Programu „KAWKA” 1 i 2 edycji skorzystało ponad 100 budynków, w 3 edycji Programu
„KAWKA” skorzystało ok. 30 budynków,

−

są jednak wspólnoty mieszkaniowe, gdzie właściciele nie zgadzają się na takie rozwiązanie,

−

uważa, że propozycja rozciągnięcia takiego Programu na lata 2017-2018 to dobry pomysł.

Maciej Batura radny:
−

poruszył kwestię odbioru odpadów zielonych, których ilość wzrosła, prosi, żeby dotrzymywać terminów
ich odbioru.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

zwrócił uwagę, że jeśli się czeka z taką sprawą do sesji, to się nie jest na bieżąco, dziwi się, że radny
nie zgłosił się z tym do PGK Sp. z o.o., ta sytuacja jest już wyjaśniona,

−

jest też problem odbioru odpadów wielkogabarytowych, których również przybyło,

−

być może z uwagi na realizację Programu 500+ ludzie kupują nowe meble i pozbywają się starych,
być może zostanie zorganizowany odbiór odpadów wielkogabarytowych 2 razy w miesiącu, trzeba to
przeanalizować.

Maciej Batura radny:
−

zgłasza ten problem na sesji, ponieważ dopiero w ostatnim dniu mieszkańcy mu tę sprawę
zasygnalizowali,

−

podziękował, że Burmistrz zainteresował się tematem,

−

Zastępca Burmistrza Miasta Pan Daniel Rak zapewnił go, że w przyszłym roku pojawi się na ulicach
więcej koszy na śmieci.

Radosław Żmuda-Trzebiatowski – Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. w Szczecinku:
−

wyjaśnił, że to nie do końca wina Spółki PGK, z reguły odpady zielone odbierane są co 2 tygodnie,
a czasami co 3 tygodnie, poza tym mieszkańcy mający nadmiar odpadów zielonych mogą przywieźć
je na ul. Cieślaka bezpłatnie.

Zdzisław Miechowiecki radny:
−

zwrócił uwagę na stan nawierzchni drogi przy Zamku, stanowiący zagrożenie dla pieszych
i rowerzystów, czy nie można tego poprawić w ramach rękojmi ?

−

zwraca się ponadto o ufundowanie tablicy na budynku, upamiętniającej Pana Adama Giedrysa,
budynek, w którym mieszkał Pan Adam Giedrys został wyremontowany, dlatego można było
zamieścić na nim tablicę, żeby uhonorować jego pamięć,
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−

wie, że Pan Adam Giedrys już został uhonorowany pomnikiem, nazwą ronda, ale uważa, że taka
tablica nie będzie zbytkiem.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

jeśli chodzi o rękojmię z tytułu robót budowlanych, to firma, która te roboty wykonała upadła, ale
Miasto zgłoszonym problemem się zajmie.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

jest przeciwny temu, żeby Miasto opłacało wykonanie tablicy pamiątkowej, tym powinien zając się
jakiś komitet społeczny,

−

zasług Pana Adama Giedrysa nikt nie kwestionuje, ale chodzi o to, żeby nie przedobrzyć,

−

jeśli jest taka wola, to jak najbardziej, ale nie jako wydatek z budżetu Miasta.

Zdzisław Miechowiecki radny:
−

wniosek zgłasza do Rady Miasta, niech Rada Miasta się do tego ustosunkuje.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

zmiany w budżecie może proponować Burmistrz Miasta.

Marcin Bedka radny:
−

zapytał, czy Ratusz ma prawnika świadczącego usługi, i dlaczego nie poproszono tego prawnika
o sporządzenie opracowania , tylko wydano dodatkowe pieniądze na kolejną umowę?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

nie wydano pieniędzy na kolejną umowę, tylko na opracowanie, które przekraczało zakres
obowiązków mecenasa Czesława Podkowiaka, opracowanie jest bardzo obszerne,

−

Urząd Miasta musiał się tym problemem zając, co jest winą radnych opozycji,

−

Burmistrz zrobi wszystko, żeby ograniczyć prowokacyjne pytania opozycji, z których część jest tylko
po to, aby utrudniać urzędnikom życie,

−

radni opozycji mogliby udać się osobiście do poszczególnych Wydziałów i urzędników, ale wolą
zadawać pytania na piśmie.

Marcin Bedka radny:
−

zapytał, czy kancelaria adwokacka do sporządzenia opracowania została wybrana przez Burmistrza
dlatego, że Burmistrz zna mecenasa Wacławskiego, czy był w tej kwestii przetarg ?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

wyłonienie kancelarii to zadanie Wydziału Organizacyjnego, ale jest oczywiste, że lepiej wybrać
kancelarię, do której ma się zaufanie, uważa, że ta kancelaria jest dobrym wyborem, ale nie ma
wiedzy, jak ona została wyłoniona.
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Jacek Pawłowicz radny:
−

uważa, że radni opozycji zadają proste pytania, ale często nie otrzymują na nie odpowiedzi,

−

kilka miesięcy wcześniej zadał pytanie dotyczące szkolenia dla 69 urzędników Ratusza za ok. 1mln zł,

−

na jednego urzędnika przypada kwota ok.13 tys. zł, zadał proste pytanie: kto z urzędników i jakie
konkretnie ukończył szkolenie, ale nie otrzymał odpowiedzi,

−

z umowy wynika, że każdy uczestnik, który ukończył szkolenie otrzyma certyfikat, takie certyfikaty
powinny znajdować się w aktach pracowniczych urzędników,

−

dlaczego nie można otrzymać listy uczestników szkoleń ? czy te szkolenia na pewno się odbyły ?

Obrady opuściła radna Grażyna Kuszmar. Pozostało 15 radnych.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

Miasto za szkolenie kilkudziesięciu osób zapłaciło 25 tys. zł, pozostała kwota pochodziła z dotacji,

−

w takim przypadku gdyby Burmistrz nie pozwolił urzędnikom się szkolić, odpowiadałby za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych,

−

opłaty za szkolenia to kwota ok. 1 mln zł, ale Urząd Miasta wydal tylko 25 tys. zł,

−

to szczytne i potrzebne działanie, nic radnym do tego, kto z urzędników uczestniczył w jakim
szkoleniu.

Jacek Pawłowicz radny:
−

to nie jest jego zwykła ciekawość, w sprawie szkolenia z języka angielskiego też nie chciano udzielić
odpowiedzi, a potem wyszły na jaw nieprawidłowości,

−

popiera szkolenia urzędników, ale chce się dowiedzieć, którzy urzędnicy, które szkolenia ukończyli.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

Miasto wydało na te szkolenia nie 1 mln zł , ale tylko 25 tys. zł.

Obrady opuścili kolejno radni: Edyta Wojnicz, Krzysztof Zawad, Jacek Lesiuk. Pozostało 12 radnych.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

uważa, że radny Jacek Pawłowicz „wchodzi w buty śledczego”, Burmistrz nie widzi potrzeby ułatwiania
radnemu prowadzenia prywatnego śledztwa,

−

radnemu się wydaje, że wszystko może badać, ale tu żadnych afer nie ma i nie było ich przy szkoleniu
z języka angielskiego, nic strasznego się tam nie stało,

−

Panu Danielowi Rakowi nie postawiono zarzutów, ale nawet jeśli takie zarzuty są, to nie wiadomo, czy
się utrzymają, nic złego się nie stało.

Andrzej Grobelny radny:
−

zwrócił się z pytaniem do Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Szczecinku, czy Spółka PKS ma jakieś
zaległości wobec KM Sp. z o.o. ?
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−

kolejna sprawa, w strefie wypoczynku przy ul. Kopernika zdarzył się wypadek, dziewczynka została
poszkodowana, kto to kontroluje i jakie kroki podjęto na przyszłość ?

−

pytanie kolejne dotyczy etapu realizacji remontu Placu Wolności ?

−

a następne: kto sprawdza stan pomostów na jeziorze ?

Tomasz Merk – Dyrektor Zarządu KM Sp. z o.o. w Szczecinku:
−

KM Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą, wszystkie należności PKS wobec Spółki zostaną
spłacone, sprawa idzie w dobrym kierunku, na koniec tego miesiąca a najpóźniej na początku
przyszłego, sprawa zostanie uregulowana.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

kwota rozliczeń pomiędzy spółkami nie powinna być upowszechniana, ale mieści się ona w kwocie
tzw. kredytu kupieckiego,

−

jeśli chodzi o strefę wypoczynku przy ul. Kopernika, Miasto jest w trakcie procedury reklamacyjnej
dotyczącej karuzeli, ten sprzęt nie powinien się psuć, ale się psuje, przed oddaniem do użytku był
sprawdzany przez odpowiednie służby, sprzęt przeznaczony jest dla dzieci do 6 lat, a korzystają
z niego nawet osoby dorosłe, trudno to upilnować, podjęto działania mające na celu objęcie tego
terenu nadzorem ochroniarskim,

−

plac ten jest najbardziej eksploatowanym placem zabaw w Szczecinku.

Zastępca Burmistrza Miasta Daniel Rak:
−

odnośnie remontu Placu wolności wyjaśnił, że w 2016r. zaplanowano skończenie remontu Placu
Wolności oraz włączenia Placu do ul. 9 Maja, do ul. Zamkowej, do ul. Bohaterów Warszawy oraz do
ul. 1 Maja, opóźnienie robót wyniknęło ze względu na konieczne prace archeologiczne, opóźnienie
wynosi ok. 1 miesiąca, ale w 2016r. I etap zostanie zrealizowany.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

zainwestowano ok. 800 tys. zł w urządzenia i instalacje do fontann, termin oddania do użytku nie jest
specjalnie zagrożony, w tym roku będzie rozruch fontann, ale zaczną one działać dopiero od
przyszłego roku.

Maciej Makselon Dyrektor OSiR:
−

wyjaśnił, że 4 pomosty pozostają w gestii OSiR, które co 2 lata przechodzą przeglądy techniczne,

−

co 2 tygodnie następuje lustracja bezpośrednia pomostów, stara się w tych lustracjach uczestniczyć,

−

co tydzień następuje czyszczenie pomostów z pajęczyn.

Jacek Pawłowicz radny:
−

na sesji w dniu 27.06.2016r. wnioskował o przeprowadzenie analizy skutków ekonomicznych wyboru
autobusów elektrycznych, otrzymał odpowiedź, że to byłaby analiza zbyt droga,

−

nie jest przeciwnikiem autobusów elektrycznych, ale to inwestycja bardzo droga,
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−

jest przeciwny, żeby iść w proponowanym przez Burmistrza kierunku bez wcześniejszej odpowiedniej
analizy, powołał się na przykład syna Burmistrza, jak błędnej decyzji,

−

chodzi mu o to, żeby nie robić błędów, oraz żeby poznać, jak to będzie funkcjonowało w przyszłości,

−

obecną decyzję uważa za „wzięta z kapelusza”.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

to tylko interpretacja radnego.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

odnośnie uwagi dotyczącej syna Burmistrza wyjaśnił, że w tamtym przypadku ekspertyzę wykonała
Spółka PKS i przekazał ją Spółce PGK, niekiedy jednak przedsięwzięcia okazują się nierentowne,

−

to co się działo w Spółce PGK nie ma nic wspólnego z jego synem,

−

odnośnie ekspertyzy dla KM Sp. z o.o. Burmistrz autorytatywnie stwierdza, że żadna ekspertyza nie
zostanie wykonana, mało go obchodzą uwagi radnego, który jak mantrę powtarza, że trzeba będzie
wydać pieniądze na akumulatory, dlatego Burmistrz jak mantrę odpowiada, że radny nie ma racji,

−

radny jako członek organizacji ekologicznej TERRA powinien sprzyjać tej ekologicznej inwestycji.

Jacek Pawłowicz radny:
−

jako członek Stowarzyszenia TERRA nie jest przeciwny autobusom elektrycznym, jest jednak za
racjonalnym wydatkowaniem publicznych pieniędzy, żeby przyszłe władze Miasta nie musiały borykać
się z niepotrzebnymi problemami,

−

w PGK tez były zapewnienia co do maszyn rolniczych, a teraz mówi się, że „nie wyszło”.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

czasami okoliczności przesądzają, że coś nie wychodzi,

−

radny wziął dopłatę Urzędu Pracy na działalność, czy wszystko zrealizował i czy wszystko mu wyszło?

−

jako Burmistrz jest odpowiedzialny za budżet i Spółki.

Jacek Pawłowicz radny:
−

6 lat temu założył firmę i to jego sprawa, co zrealizował, Burmistrz natomiast dysponuje publicznymi
pieniędzmi.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
− uznała, że porządek obrad został wyczerpany,
− zamyka sesję.
Obrady Rady Miasta zakończono o godz. 14:05.
Na tym protokół zakończono.

Protokołował:

Przewodnicząca Rady Miasta:

Dariusz Krupski

Katarzyna Dudź
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