PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016
z XXIII Sesji VII Kadencji Rady Miasta Szczecinek,
odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek
w dniu 4 kwietnia 2016 r.

Ustawowy skład Rady Miasta: 21 radnych. Obecnych 20 radnych. Nieobecny radny: Roman Matuszak.

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

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

stwierdziła wymagane kworum i otworzyła sesję,

−

poinformowała, że na salę obrad w charakterze publiczności przybyli uczniowie z II klas Liceum
Ogólnokształcącego w Szczecinku, razem z wychowawcami,

−

przedstawiła porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnego.
3. Przyjęcie dwóch protokołów z poprzednich sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 22.02.2016r. oraz z dnia
14.03.2016r.
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 udzielenia dotacji celowej dla Politechniki Koszalińskiej w latach 2016-2018.
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku obowiązujące na
terenie Miasta Szczecinek w okresie od dnia 01.05.2016r. do dnia 30.04.2017r.
9. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
11. Uchwała w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Szczecinek (dot. działki nr 506 i 510).
12. Uchwała w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Szczecinek (dot. działki nr 13/2 i 11).
13. Uchwała w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Szczecinek.
14. Uchwała

w

sprawie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

„Szczecińska

III”

w Szczecinku.
15. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miasta Szczecinek.
16. Uchwała w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się w

Szczecinku nieokreślonej imiennie

rodziny pochodzenia polskiego -repatriantom z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR.
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mieczysława Serwusa na Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szczecinku.
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18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Cieszkiewicza na działania Burmistrza Miasta
Szczecinek.
19. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
20. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
21. Wnioski i zapytania radnych.
22. Zamknięcie sesji.
Ad.2. Ślubowanie radnego Pawła Kwaka.
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”.
Paweł Kwak radny:
−

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

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła radnego Pawła Kwaka na środek sali w celu wręczenia mu legitymacji radnego i odznaki
Szczecinka, pogratulowała radnemu wyniku wyborczego;

−

zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu, po aktualnym punkcie 18,
jako punkt 19, pt.: „uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Zdzisława Dąbrowskiego”,
proponowaną przez Komisję Rewizyjną, projekt uchwały został rozłożony na stołach przed sesją,

−

pozostałe punktu obrad uległyby odpowiedniemu przesunięciu,

−

ze względu na brak uwag do w/w propozycji przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” przyjęła zaproponowaną zmianę porządku
obrad. Porządek sesji po zmianie:
1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnego.
3. Przyjęcie dwóch protokołów z poprzednich sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 22.02.2016r. oraz z
dnia 14.03.2016r.
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 udzielenia dotacji celowej dla Politechniki Koszalińskiej w latach 2016-2018.
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku obowiązujące na
terenie Miasta Szczecinek w okresie od dnia 01.05.2016r. do dnia 30.04.2017r.
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9. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
11. Uchwała w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Szczecinek (dot. działki nr 506 i 510).
12. Uchwała w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Szczecinek (dot. działki nr 13/2 i 11).
13. Uchwała w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Szczecinek.
14. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska III”
w Szczecinku.
15. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miasta Szczecinek.
16. Uchwała w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się w Szczecinku nieokreślonej imiennie
rodziny pochodzenia polskiego -repatriantom z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR.
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mieczysława Serwusa na Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szczecinku.
18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Cieszkiewicza na działania Burmistrza Miasta
Szczecinek.
19. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Zdzisława Dąbrowskiego.
20. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
21. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
22. Wnioski i zapytania radnych.
23. Zamknięcie sesji.
Ad.3.
Protokoły z sesji z dnia 22.02.2016r. oraz z dnia 14.03.2016r. w odrębnych głosowaniach jawnych zostały
przez Radę Miasta przyjęte jednogłośnie 20 głosami „za”.

Ad.4.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję,

−

poinformowała, że radny Paweł Kwak wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji BudżetowoEkonomicznej oraz do Komisji Problemów Społecznych.

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

Komisja proponuje podjęcie uchwały, której projekt przedstawiono radnym wraz z materiałami na
sesję.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXIII/195/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji
Rady Miasta Szczecinek.
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Ad.5.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały,

−

po przedstawieniu radnym projektu uchwały pojawiły się zmiany w paragrafie 2, uaktualniające dane
na dzień sesji Rady Miasta, wiąże się to również ze zmianą części uzasadnienia projektu uchwały,
które odczytał, przedstawiając także zmienione kwoty.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

w zasadzie Burmistrz powinien poprosić Przewodniczącą Rady Miasta o zabranie głosu przed
wypowiedzią Przewodniczącego Komisji, w celu wyjaśnienia i zgłoszenia autopoprawki do projektu
uchwały, zmianie ulegają kwoty dochodów i wydatków.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

wersję projektu uchwały uwzględniającą proponowaną przez Burmistrza autopoprawkę radni otrzymali
przed sesją (została rozłożona na stole przed każdym radnym).

Marcin Bedka radny:
−

zwrócił się z pytaniem dotyczącym projektu CIVITAS RENAISSANCE, czy w firmie tego pana, który
uzyskał wynagrodzenie z dotacji unijnej pracował syn Burmistrza, Pan Jakub Hardie-Douglas ?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

firma Holger Zeiser zaproponowała Miastu Szczecinek przystąpienie w 2008r. do tego projektu,

−

wcześniej Miasto o nim nie wiedziało,

−

obecna żona Pana Holgera Zeisera, a wówczas partnerka, jest mieszkanką Szczecinka i dlatego
przekazała Miastu tę informację i propozycję, Szczecinek nigdy przedtem w takim projekcie nie brał
udziału, aby otrzymać środki trzeba było przystąpić do konsorcjum miast, początkowo wydawało się to
mało prawdopodobne, ale na skutek sprzyjających okoliczności udało się Szczecinkowi przystąpić do
projektu, w konsorcjum wraz ze Szczecinkiem znalazły się także Perugia (Włochy), Bath (Wielka
Brytania), Skopje (Macedonia) i Gorna Oryahovitsa (Bułgaria),

−

dotacja dla Miasta na inwestycje strukturalne i tzw. miękkie projekty wyniosła ok. 14 mln zł,

−

był to projekt niezwykle trudny do zrealizowania, wymagał aplikowania o środki w języku angielskim
bezpośrednio do Brukseli bez pośredniczenia instytucji krajowych,

−

potrzebni byli ludzie do obsługi, znający się na tego typu projektach,

−

Miasto Szczecinek ogłosiło w 2008r. przetarg na obsługę projektu, ale zgłosiła się tylko 1 firma Holger
Zeiser z Berlina,

−

do prowadzenia przedstawicielstwa i biura w/w firmy w Szczecinku delegowano Pana Macieja
Makselona, biuro to miało koordynować projekt przez 4 lata,
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−

SAPiK w tym projekcie w imieniu wszystkich miast wchodzących w konsorcjum miał za zadanie
nagłaśniać i reklamować w Europie i w Polsce realizację projektu, miał za zadanie drukowanie
materiałów informacyjno-reklamowych, i dwa razy w roku wyjeżdżać do Brukseli, a także sporządzić
rozliczenie projektu oraz pełnić rolę promotora,

−

pojawił się pomysł z Perugii, żeby zatrudnić firmę konsultingową, ponieważ SAPiK sam może
nie poradzić, SAPiK otrzymał pieniądze z projektu CIVITAS RENAISSANCE na opłacenie firmy
konsultingowej, Miasto Szczecinek nie musiało na to wykładać swoich pieniędzy, SAPiK dostał
pieniądze z Unii Europejskiej,

−

już po przeprowadzeniu ostatecznego audytu zewnętrznego przez firmę z Anglii, zakwestionowano
sposób wybrania 2 firm konsultingowych: berlińskiej i rumuńskiej i zakwestionowano kwoty
wynagrodzeń dla tych firm,

−

wcześniej były prowadzone audyty zewnętrzne polskie i unijne i tego nie kwestionowano,

−

stwierdzono, że wybór firm konsultingowych powinien się odbyć zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych, a tak się nie stało, czyli wyłonienie firm konsultingowych odbyło się niezgodnie z prawem,

−

audytorzy z Londynu stwierdzili, że SAPiK nie dopełnił w/w obowiązku i wydane pieniądze unijne na
wynagrodzenia firm konsultingowych stały się kosztami niekwalifikowanymi, dlatego zachodzi
konieczność zwrotu tej kwoty do końca kwietnia 2016r. plus 38 tys. EURO kary,

−

wracając do kwestii syna Burmistrza, tj. Jakuba Hardie-Douglasa, w trakcie projektu okazało się, że
Pan Holger Zeiser szuka pracownika, syn Burmistrza się o tym dowiedział, pojechał do Berlina i został
przez w/w firmę zatrudniony, syn Burmistrza nie miał nic wspólnego z projektem CIVITAS
RENAISSANCE, działał na rzecz Pani Karoliny Michalcewicz i Pana Holgera Zeisera na terenie
Europy, a nie w Szczecinku.

Andrzej Grobelny radny:
−

ostatnio słyszał wypowiedź Burmistrza w TV Zachód, gdzie Burmistrz powiedział, że to Perugia kazała
zatrudnić te 2 firmy konsultingowe,

−

rozumie, że z tymi firmami nie łączą Burmistrza żadne znajomości ?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

nie zrozumiał pytania radnego, ale odpowie na pytanie na tyle, na ile je zrozumiał,

−

radny mówi, że Burmistrz powiedział w TV Zachód co innego, ale nie precyzuje, o który program TV
Zachód mu chodzi, Burmistrz precyzuje, że sugestie, aby posiłkować się zewnętrznymi firmami
konsultingowymi były z Perugii,

−

o ile ze sprawą rozliczeń projektu było bardzo łatwo zwrócić się do Pana Holgera Zeisera, który miał
już biuro na terenie Szczecinka, o tyle odnośnie promocji projektu zwrócono się bezpośrednio do Pani
Lucii Cristei, wieloletniej specjalistki od transportu i pieniędzy europejskich funkcjonującej na
rumuńskim i europejskim rynku, pracującej już zresztą przy Civitas Renaissance dla pozostałych
miast, okazało się jednak, że to właśnie był błąd, ponieważ wymagany był w tym przypadku przetarg
publiczny,

−

jeśli chodzi o związki Burmistrza z tymi ludźmi, to wyjaśnia, że nie znał ich i nadal nie zna, Pani Lucii
Cristei w ogóle nie poznał osobiście, a z Panem Holgerem Zeiserem spotkał się służbowo w Ratuszu.
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Andrzej Grobelny radny:
−

wyjaśnił, że chodziło mu o ostatni program samorządowy w TV Zachód, Burmistrz powiedział, że
nie miał kontaktów z w/w firmami, rozumie, że syn Burmistrza, Pan Jakub Hardie-Douglas też nie zna
Pani Michalcewicz, z którą studiował?

−

radny odczytał zarządzenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 2008r. dotyczące przetargu, który się
odbył, i w wyniku którego została wyłoniona firma prowadzona przez Pana Holgera Zeisera i Panią
Michalcewicz, która ma lub miała swoje biuro przy ul. Niecałej w Szczecinku,

−

w składzie komisji przetargowej, która wyłoniła w/w firmę był Pan Maciej Makselon,

−

zorganizowano i przeprowadzono przetarg na prowadzenie biura do obsługi projektu CIVITAS
RENAISSANCE za wynagrodzeniem przeszło 450 tys. zł,

−

na prowadzenie tego biura przeprowadzono przetarg, a na wyłonienie firm konsultingowych już nie,

−

kiedy Burmistrz o tym się dowiedział ?

−

zwrócił się z pytaniem do Pana mecenasa Czesława Podkowiaka, jaki jest czas na powiadomienie
o tym RIO ? dlaczego Miasto Szczecinek ma się teraz do tego dokładać ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła uwagę, że radny otrzymał jasną odpowiedź, iż syn Burmistrza nie brał udziału w realizacji
projektu.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

żadnych pieniędzy od Miasta jego syn Jakub nie brał, pracował w firmie Holger Zeiser i stamtąd
otrzymywał wynagrodzenie,

−

prawdopodobnie jego syn Jakub znał Panią Michalcewicz, chociaż Burmistrz tego nie wie, dowiedział
się o tym dopiero od radnego Andrzeja Grobelnego na dzisiejszej sesji,

−

uważa, że skoro radny na to się powołuje, to musiał kwestię tę najpierw dokładnie sprawdzić, żeby
Burmistrz nie pozwał go do sądu za pomówienie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła radnego Andrzeja Grobelnego o wyłączenie jego mikrofonu, ponieważ słychać szepty
radnego, które przeszkadzają w prowadzeniu obrad.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

wyjaśnił, że jego syn Jakub dowiedział się prawdopodobnie od Pana Macieja Makselona o pracy
u Pana Holgera Zeisera, syn pojechał do Berlina i otrzymał tę prace, ale to nie ma nic wspólnego
z Burmistrzem,

−

jeśli syn Burmistrza znał Panią Michalcewicz, to może być zrozumiałe, że miał on chęć z nią
pracować, nie jest tajemnicą, że Pani Michalcewicz wyszła za mąż za Pana Holgera Zeisera i teraz
prowadzą jedno biuro, czy coś się stało niezgodnego z prawem ? czy jest coś nieformalnego, że
mieszkanka Szczecinka proponuje Miastu, z którego pochodzi, skorzystanie z dobrego projektu?

W tym momencie salę obrad opuściła młodzież szkolna z LO im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku.
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Marcin Bedka radny:
−

pojawiają się co chwilę nowe pytania, w tym dotyczące Pana Macieja Makselona,

−

udało się uzyskać informację, że Pan Maciej Makselon przed marcem 2008r. pracował w Poznaniu,
i że został „ściągnięty” do Szczecinka tuż przed przystąpieniem do projektu,

−

zwraca się więc z pytaniem do Burmistrza, czy Burmistrza łączyły lub łączą jakieś kontakty rodzinne
z rodziną Pana Macieja Makselona ?

−

czy syn Burmistrza po zakończeniu w Szczecinku projektu CIVITAS RENAISSANCE dalej pracował
lub pracuje nadal w firmie Pana Holgera Zeisera ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła radnemu Marcinowi Bedce uwagę, że w projekcie uchwały nie ma zapisu dotyczącego syna
Burmistrza Miasta, pytania radnego nie mają zatem żadnego związku z punktem porządku obrad.

Marcin Bedka radny:
−

Rada Miasta ma podjąć uchwałę dotyczącą przekazania SAPiK-owi środków pieniężnych i dlatego
musi najpierw poznać fakty, to radny oceni, jakie informacje są mu potrzebne do podjęcia decyzji, jak
głosować.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przypomina, że radny uzyskał już odpowiedź na swoje pytania dotyczące syna Burmistrza.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

zapytał, jaki jest związek pytania radnego z tym, że SAPiK, a nie Miasto Szczecinek ma oddać Unii
Europejskiej pieniądze ? przekazanie przez Miasto SAPiK-owi środków na ten cel jest lepszym
rozwiązaniem, niż rozkładanie SAPiK-owi tej płatności na raty,

−

nie musi na pytania radnego odpowiadać, ponieważ one nie mają żadnego związku z omawianą
uchwałą, to ohydne insynuacje, ale odpowie,

−

gdy zakończył się projekt CIVITAS RENAISSANCE doszło do zamknięcia biura w Szczecinku, syn
Burmistrza pracował u Pana Holgera Zeisera jeszcze przez klika miesięcy, a potem się rozstali,

−

syn Burmistrza nie miał nic wspólnego z projektem, nie otrzymał pieniędzy ze Szczecinka, to ohydne
i obrzydliwe insynuacje,

−

jeśli chodzi o to, czy zna Pana Makselona Burmistrz wyjaśnił, że zna go bardzo dobrze i bardzo
dobrze zna jego rodzinę, był nawet przy jego narodzinach,

−

mało jest ludzi tak kreatywnych, jak Maciej Makselon, cieszy się, że Maciej wrócił z Poznania do
Szczecinka, jeśli pracował przy tym projekcie to tylko dlatego, że jest człowiekiem bardzo kreatywnym,
posiadającym bardzo wysokie kwalifikacje.

Jacek Pawłowicz radny:
−

poprosił o konkrety, czy syn Burmistrza pojechał do Berlina pracować przed czy po tym, jak firma
Holger Ziser wygrała przetarg ? zapytał też, jakie wykształcenie ma syn Burmistrza ?
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Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

te pytania nie mają związku z tematem dyskusji, ale odpowie,

−

syn studiował geografię, potem wyjechał na studia do Anglii, ale zrezygnował, zna znakomicie język
angielski, dlatego Burmistrz wcale się nie dziwi, że Pan Holger Zeiser przyjął go do pracy,

−

Pan Holger Zeiser szukał pracownika znającego biegle język angielski i mieszkającego w Szczecinku,
syn został zatrudniony po wygraniu przetargu przez firmę Pana Holgera Zeisera.

Andrzej Grobelny radny:
−

ponownie zapytał do kiedy jest termin na wystąpienie w tej sprawie z zawiadomieniem do RIO ? oraz
kiedy Burmistrz się o tej sprawie dowiedział ? i kiedy ją zgłosi ?

−

zwracając się do Pana mecenasa Czesława Podkowiaka zapytał, jak ta kwestia wygląda pod
względem prawnym ?,

−

zwracając się do Przewodniczącej Rady Miasta powiedział, że to nie jest kwestia mało istotna, tu
chodzi o konkretną kwotę, którą Miasto ma przekazać SAPiK-owi, za te pieniądze można np. kupić
i doposażyć trzy mieszkania dla rodzin repatriantów,

−

rozumie, że ludzie czasem się mylą, ale chce wiedzieć: kto się w tej sprawie pomylił ?, to ważne dla
mieszkańców Szczecinka.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła uwagę, że radny źle ją zrozumiał.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

obowiązek zawiadomienia RIO spoczywa na Burmistrzu Miasta, sprawa została zakończona
i prawdopodobnie się przedawniła, ale nie dlatego, że Burmistrz „zamiatał ją pod dywan”, kontrola
realizacji projektu zakończyła się w grudniu 2015r., a Burmistrz zlecił przygotowanie zawiadomienia
do RIO w 2016r., które już do RIO zostało wysłane, minęły już jednak przeszło 3 lata od daty
wyłonienia firm konsultingowych bez przetargu, i prawdopodobnie konsekwencji dla Pana Adama
Wyszomirskiego, który wtedy odpowiadał za SAPiK nie będzie,

−

wyjaśnia, że Miasto Szczecinek nie dopłaca żadnych pieniędzy, tylko je zwraca, Miasto otrzymało na
realizację projektu ok. 14 mln zł, w ciągu czterech lat dzięki projektowi pojawiły się tramwaje wodne,
wypożyczalnie rowerów, ścieżki rowerowe, riksze, hangar dla statków, autobusy na LPG, system
dynamicznej informacji pasażerskiej (monitory i systemy GPS) na przystankach KM, ale też
wzmocniony monitoring miejski i pomosty w parku, tamte koszty nie były w żaden sposób
kwestionowane, Miasto otrzymało pieniądze w 100% z zewnątrz, dzięki którym zrealizowało w/w
inwestycje, jak się realizuje różne duże projekty, to się może zdarzyć popełnienie różnych błędów, za
realizację projektu Szczecinek był jednak bardzo chwalony, niech opozycja przestanie „odwracać kota
ogonem”.

Czesław Podkowiak mecenas:
−

wyjaśnił, że podstawę prawną odpowiedzi na pytania radnego stanowi ustawa z 2004r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
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−

ustawa nakłada na Burmistrza obowiązek zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych, nie wyłonienie wykonawcy w trybie przetargu stanowi naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, niestety nie ma sankcji, gdy nie nastąpi w/w zawiadomienie, przedawnienie karalności
następuje po 3 latach od dokonania czynu,

−

poinformował, że to on przygotował projekt zawiadomienia do RIO, natomiast rzecznik dyscyplinarny
przy RIO po zapoznaniu się z dokumentami zdecyduje, czy dalej prowadzić postępowanie,

−

uważa, że czyn uległ przedawnieniu.

Marcin Kaszewski radny:
−

uważa, że Burmistrz wszystko już wyjaśnił, a opozycja zachowuje się jak zwykle, zgłasza wniosek
formalny o zakończenie dyskusji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

dopuszcza dwa głosy za wnioskiem formalnym i dwa głosy przeciw wnioskowi.

Andrzej Grobelny radny:
−

jest przeciwny zakończeniu dyskusji ponieważ ma jeszcze dwa pytania.

Marcin Bedka radny:
−

też jest przeciw zamknięciu dyskusji, ponieważ również ma jeszcze pytania, ale jeżeli dyskusja
zostanie zakończona, to zada te pytania przy realizacji punktu obrad dotyczącego wniosków i zapytań
radnych.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

stwierdziła, że nie ma dodatkowych głosów za poparciem wniosku,

−

przystąpiła do głosowania nad wnioskiem formalnym o zakończenie dyskusji.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 15 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”
postanowiła zakończyć dyskusję w tym punkcie obrad.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad autopoprawką zaproponowaną przez Burmistrza.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” przyjęła autopoprawkę Burmistrza.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 15 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”
podjęła uchwałę:
Nr XXIII/196/2016
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok.
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Ad.4.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję wyjaśniając, że w tej uchwale Burmistrz też zamierza zgłosić autopoprawkę.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

poprosił Skarbnika Miasta o wyjaśnienie konieczności wprowadzenia autopoprawki do projektu
uchwały.

Grzegorz Kołomycki Skarbnik Miasta:
−

wyjaśnił, że treść projektu uchwały nie została zmieniona, zmiany polegają na zmianie kwot dochodów
w załączniku, podał nowe kwoty wynikające z tabeli,

−

objaśnienia wartości nie są załącznikiem do uchwały, ale tam te kwoty też ulegają zmianie, przytoczył
te nowe kwoty.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Marcin Bedka radny:
−

zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Marcin Kaszewski radny:
−

też jest za zamknięciem dyskusji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

w związku z brakiem dalszych uwag przystąpiła do głosowania nad wnioskiem formalnym
o zakończenie dyskusji.

W głosowaniu jawnym

Rada Miasta 17 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach

„przeciw” postanowiła zamknąć dyskusję w tym punkcie obrad.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad autopoprawką zaproponowaną przez Burmistrza.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” przyjęła autopoprawkę Burmistrza.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXIII/197/2016
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025.
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Ad.7.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Jacek Pawłowicz radny:
−

na posiedzeniu Komisji zadał pytanie, czy były wykonane badania na temat zainteresowania
młodzieży proponowanym w Szczecinku kierunkiem studiów stacjonarnych,

−

tego nie wiadomo, przez 3 lata ma być przekazywana przez Miasto dotacja dla uczelni,

−

uważa, że w tym roku jak najbardziej, ale uchwalenie już teraz środków na następne lata nie jest
właściwe.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

na posiedzeniu Komisji mówił, że aby poważna firma chciała zainwestować w uruchomienie danego
kierunku, musi mieć środki co najmniej na 3 lata, poinformował, że badania są w tej kwestii robione.

Jacek Pawłowicz radny:
−

nie wątpi, że KRONOSPAN jest tym kierunkiem zainteresowany, i że młodzież o tę kwestię pyta,

−

przez ostatnie 3 lata było to szeroko reklamowane, firma zachęcała młodzież, żeby wybierać ten
kierunek, i bardzo dobrze, w bieżącym roku udało się klasę o takim kierunku utworzyć, ale uczy się
tam tylko 6 osób, jeśli ktoś mówi, że poważnie podchodzi do sprawy, to powinien to zbadać.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

to nie jest pytanie ani uwaga do Burmistrza, tylko do Politechniki, zresztą radny wcześniej miał czas
na zadanie tego pytania, Politechnika takie badania przeprowadziła, będzie sporządzony biznesplan,
uczelnia bez tego nie podjęłaby ryzyka, ma też wsparcie dużej firmy, wygląda to bardzo
optymistycznie, zachęca młodzież i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do zastanowienia się, czy
nie wybrać studiów w Szczecinku, z perspektywą stypendium, dziwi się, że to budzi jakieś emocje
i dyskusję, to powinno być ponad podziałami, ponieważ to może przyspieszyć rozwój miasta,

−

jeśli nie dojdzie w Szczecinku do utworzenia tych studiów, to Miasto nie przekaże Politechnice tych
pieniędzy, 3 lata dotacji zaproponowano nie dlatego, że 3 lata trwa licencjat, ale dlatego, że za 3 lata
kończy się kadencja obecnej Rady Miasta.

Jacek Lesiuk radny:
−

chciał zwrócić uwagę radnemu Jackowi Pawłowiczowi.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła radnego Jacka Lesiuka, aby powstrzymał się od „osobistych wycieczek” wobec innego
radnego.
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Jacek Lesiuk radny:
−

zamiast się cieszyć, że Szczecinek się rozwija, radny Jacek Pawłowicz wszystkie przedsięwzięcia
Miasta przedstawia w złym świetle, nie może już dłużej tego słuchać.

Jacek Pawłowicz radny:
−

podziękował radnemu Jackowi Lesiukowi za „merytoryczną” wypowiedź,

−

Klub Radnych Razem dla Szczecinka jest za tym, żeby otworzyć w Szczecinku wydział studiów
dziennych, ale nie chce od razu uchwalenia dotacji na 3 lata, przecież co roku można podjąć nową
uchwałę, opozycja chce wspierać, ale racjonalnie.

Marcin Kaszewski radny:
−

uważa, że jest to duża promocja miasta, o czym rozmawiał z radnym Jackiem Pawłowiczem na
posiedzeniu Komisji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła o nieczynienie „wycieczek osobistych”.

Marcin Kaszewski radny:
−

dzięki studiom stacjonarnym w Szczecinku może pozostać w mieście więcej szczecineckiej młodzieży,
ale to także szansa na zatrudnienie nowych pracowników.

Marek Ogrodziński radny:
−

jeśli uczelnia chce realizować zadania musi mieć zapewnione środki przynajmniej na pierwsze 3 lata
nauki licencjackiej,

−

od wielu lat w Szczecinku działa firma KPPD, która obejmuje swoim zasięgiem duży obszar,
zatrudniając pracowników z branży drzewnej, dlaczego nie zapewnić tej firmie kadry?

Janusz Rautszko radny:
−

wszyscy są zgodni, żeby studia dzienne w Szczecinku powstały, Burmistrz powiedział, że uczelnia
nie może ponosić ryzyka, ale Miasto też ryzyka nie ponosi, proponowana uchwała ma charakter
intencyjny, szczegóły dotacji mają zostać doprecyzowane w umowie.

Jacek Pawłowicz radny:
−

stwierdził, że Klub Radnych Razem dla Szczecinka nie jest przeciwko powstaniu wydziału Politechniki
w Szczecinku, tylko przeciwko uchwalaniu już teraz dofinansowania przez okres 3 lat.

Marek Ogrodziński radny:
−

nie twierdził, że radni z Razem dla Szczecinka są przeciw, tylko powiedział, że to dobry pomysł, i że
radni opozycyjni skupiają się na KRONOSPANIE, i że w Szczecinku działa też firma KPPD, która
potrzebuje wykwalifikowanych ludzi do pracy.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

W głosowaniu jawnym

Rada Miasta 16 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach

„przeciw” podjęła uchwałę:
Nr XXIII/198/2016
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Politechniki Koszalińskiej w latach 2016-2018.

Ad.8.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Andrzej Wdowiak Prezes PWiK Sp.z o.o. w Szczecinku:
−

omówił projekt uchwały przedstawiając jednocześnie prezentację multimedialną,

−

przedstawił zasięg działalności spółki opisując zakres jej zadań, ilość urządzeń i instalacji jakimi
dysponuje i zarządza spółka, podał wielkość sprzedaży wody i ilość odbieranych ścieków, z rozbiciem
tych danych na miasto Szczecinek i pozostałe gminy obsługiwane przez spółkę PWiK, i porównał te dane
do średnich wielkości krajowych, wskazał podstawy prawne sporządzenia taryfy, cytując przepisy prawa,

−

opisał strukturę niezbędnych przychodów i poszczególne składniki, koszty eksploatacyjne, w tym także to,
co się na te koszty składa, oraz omówił inne koszty i ich wielkości kwotowe,

−

podał planowaną wielkość sprzedaży wody w roku taryfowym, która w ostatnim okresie ustabilizowała się,

−

wzrosła natomiast nieznacznie ilość sprzedaży usług dotyczących odbioru ścieków,

−

przedstawił kalkulację stawek opłat na rok taryfowy, omówił tabele pokazane w prezentacji multimedialnej,

−

omówił zobowiązania spółki, ich rodzaj i wielkość,

łączna obniżka opłat dla gospodarstw domowych

wynosi 14gr, dotychczas była to kwota 11,69zł, od 1 maja opłata będzie wynosiła 11,55zł,
−

omówił uwarunkowania zróżnicowania cen stawek wyjaśniając, że w przypadku odbioru ścieków
nie wyodrębnia się żadnych grup, wyjaśnił zasady wyliczenia stawki opłaty abonamentowej i wskaźniki
zanieczyszczeń wody mające wpływ na stawki taryfowe,

−

bardzo ważnym parametrem jest strata wody przesyłanej do odbiorców, która w Szczecinku wynosi
zaledwie 9%, przy średniej krajowej 15,4%, każdy procent ubytku wody kosztuje setki tysięcy złotych,

−

w ubiegłym roku NIK przeprowadziła kontrolę obliczania przez PWiK w/w opłat i uznała je za wyliczone
prawidłowo.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

podziękowała za prezentację, poinformowała, że po tym punkcie obrad ogłosi 15 minutową przerwę.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rzwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja 3 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Zdzisław Miechowiecki radny:
−

większość mieszkańców jest usatysfakcjonowana pracą PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku ze względu na
jakość wody, ale pojawiają się czasami problemy związane z naliczaniem ilości zużytej wody w
niektórych kamienicach, gdzie licznik główny wskazuje większe łączne zużycie niż suma zużycia wody
wynikająca z odczytów wodomierzy zainstalowanych w mieszkaniach,

−

to powoduje konieczność uiszczania dopłat, dlatego pyta, czy Spółka PWiK wnosi opłaty dla
właścicieli nieruchomości za korzystanie za korzystanie z pomieszczeń, w których zainstalowane są
wodomierze główne, należące do PWiK ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

uważa, że to pytanie nie ma związku z uchwałą.

Andrzej Wdowiak Prezes PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku:
−

wyjaśnił, że własność sieci kanalizacyjnej należącej do PWiK kończy się na wodomierzu głównym,

−

jest już wiele wspólnot mieszkaniowych, które już tę kwestię rozwiązały i tam różnica pomiędzy
odczytami wynosi „0” (zero), zarządca nieruchomości na własny koszt musi utrzymać pomieszczenie,
w którym zainstalowany jest wodomierz główny.

Zdzisław Miechowiecki radny:
−

ta odpowiedź go nie satysfakcjonuje, ponieważ z pokazanej prezentacji wynika, że koszt utrzymania
wodomierza głównego jest liczony jako koszt Spółki.

Andrzej Wdowiak Prezes PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku:
−

wyjaśnił, że chodzi o koszt utrzymania sieci wodociągowych, a nie wodomierza głównego.

Andrzej Grobelny radny:
−

powołał się na wyniki finansowe Spółki na koniec 2013r. i na koniec 2014r. pytając, skąd tak duża
różnica?

Andrzej Wdowiak Prezes PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku:
−

w 2013r. była dotacja, ale opóźniona, dlatego zanim ona wpłynęła trzeba było wziąć kredyt, który
został spłacony w 2014r.

Paweł Kwak radny:
−

uważa, że proponowana obecnie obniżka cen nie jest znaczna, ale to krok w dobrym kierunku.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poinformowała nowowybranego radnego, że Rada Miasta nie ma wpływu na wysokość stawek opłat,
i jedynie je zatwierdza, natomiast odmówić zatwierdzenia stawki opłat może tylko w przypadku, gdyby
wykazano błąd w sposobie wyliczenia tych opłat, takiego błędu w tym przypadku nie wykazano.

14

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

Klub Radnych

Razem dla Szczecinka każdorazowo obiecuje, że jak dojdzie do władzy, to będą

tańsze opłaty za wodę i odbiór ścieków,
−

po to jest jednak prezentacja, żeby wykazać, że nie ma możliwości uchwalenia ani ceny wyższej, ani
niższej, a te opłaty, które są proponowane są wynikiem zrealizowanych inwestycji,

−

opowiadanie innych kwestii jest po prostu kłamstwem.

Janusz Rautszko radny:
−

jest tak, jak powiedziała Przewodnicząca Rady Miasta, ten punkt obrad dotyczy jedynie zatwierdzenia
stawek opłat wyliczonych przez PWiK Sp. z o.o., Spółka PWiK jest na każdym kroku przez
mieszkańców chwalona, gdyby opłaty były wyliczone wadliwie, wykazałaby to kontrola NIK.

Jacek Pawłowicz radny:
−

Burmistrz poprzednio mówił, że nie będzie możliwe zmniejszenie opłat, ale okazuje się, że to jednak
jest możliwe, i opozycja się z tego cieszy.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

Rada Miasta nie ma kompetencji ustalania opłat, tylko zatwierdzenia opłat wyliczonych przez Spółkę.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

nigdy nie mówił, że te opłaty nie będą mogły być obniżone, radny mówi nieprawdę, nie

można

wykluczyć, że w przyszłym roku znowu będzie obniżka,
−

radni z Razem dla Szczecinka nadal uważają, że opłaty mogą być jeszcze niższe, dlatego pyta się
opozycji, w jaki sposób je obniżyć, może zarząd Spółki weźmie ich propozycje pod uwagę i wszyscy
będą się cieszyć.

Jacek Pawłowicz radny:
−

nie zgadza się z wypowiedzią Przewodniczącej Rady Miasta, że Rada Miasta nie ma wpływu na
wysokość opłat, jego zdaniem ma – poprzez np. obniżenie stawki podatku od nieruchomości, który
wpływa na koszt Spółki.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

czy to odpowiedź radnego na pytanie Burmistrza ?

Jacek Pawłowicz radny:
−

radni opozycji tak, jak w poprzednim roku nie otrzymali kompletu dokumentów, dlatego nie mogą
w pełni się wypowiedzieć.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

w poprzednim roku opozycja też nie przedstawiła swoich propozycji,

−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.
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W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za”, podjęła uchwałę:
Nr XXIII/199/2016
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku obowiązujące na terenie
Miasta Szczecinek w okresie od dnia 01.05.2016r. do dnia 30.04.2017r.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

o godz. 11:10 ogłosiła 15 minutową przerwę w obradach.

Obrady zostały wznowione po przerwie o godz.11:15. Obecnych 20 radnych.
Ad.9.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za”, podjęła uchwałę:
Nr XXIII/200/2016
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
Ad.10.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za”, podjęła uchwałę:
Nr XXIII/201/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Ad.11.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym

Rada Miasta 16 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach

„przeciw” podjęła uchwałę:
Nr XXIII/202/2016
w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Szczecinek (dot. działki nr 506 i 510).

Ad.12.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za”, podjęła uchwałę:
Nr XXIII/203/2016
w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Szczecinek (dot. działki nr 13/2 i 11).

Ad.13.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za”, podjęła uchwałę:
Nr XXIII/204/2016
w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Szczecinek.
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Ad.14.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

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

Andrzej Grobelny radny:
−

poprosił o wyłączenie go od udziału w głosowaniu, ponieważ przed laty był stroną postępowania,
której dotyczyła nieruchomość objęta planem.

Jacek Brynkiewicz radny:
−

z podobnych przyczyn także poprosił o wyłączenie go od udziału w głosowaniu.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poinformowała, że w głosowaniu weźmie udział 18 radnych.

Marcin Bedka radny:
−

zapytał czy były wnioski osób prywatnych o zmianę omawianego planu, odnośnie terenu 14U i 13U,
który w dotychczasowym planie figuruje jako ogródki działkowe?

−

z tego co pamięta było chyba jakieś postępowanie o odebranie przez Miasto tych terenów
działkowiczom, uważa, że powinna pozostać wielkość powierzchni działki 4 tys.m2, ponieważ na
działce o takich wymiarach może powstać działalność turystyczna,

−

teraz w projekcie uchwały proponuje się zmniejszenie powierzchni pojedynczej działki do 1 tys. m2 ,

−

skąd taki pomysł i kto to zaproponował ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła radnego o doprecyzowanie wypowiedzi, ponieważ to Miasto jest właścicielem tych działek,
na których przewidywana jest działalność turystyczna, działkowcy je tylko dzierżawią.

Marcin Bedka radny:
−

o to mu chodziło.

Danuta Kowalska Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego:
−

projekt planu został sporządzony na zlecenie Urzędu Miasta i to autor tego projektu, będący spoza
Szczecinka, zaproponował takie rozwiązanie uważając je za zasadne,

−

Wydział Planowania Przestrzennego przeanalizował tę propozycję i też uznał ją za słuszną,

−

ten teren nie jest zagospodarowany, istnieje obawa, że przy powierzchni działki 4 tys. m2 byłoby
trudno znaleźć inwestora, usługi turystyczne to nie tylko usługi hotelarskie, nie wiadomo jeszcze kto
będzie chciał tam inwestować,
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−

jeśli pojawi się inwestor i będzie chciał wybudować hotel, to może starać się o większą działkę,

−

Urząd Miasta przychylił się do propozycji projektanta i Burmistrz przekazuje Radzie Miasta projekt
uchwały.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

była o tym mowa na posiedzeniu Komisji, gdzie zostało wyjaśnione, że w proponowanym zapisie
chodzi o powierzchnię nie mniejszą niż 1 tys. m2, inwestor będzie mógł starać się o działkę większą.

Marcin Bedka radny:
−

zapytał, czy Burmistrz planuje podzielenie działek na działki o powierzchni 1 tys. m2 ?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

obecnie jest w sądzie sprawa odzyskania przez Miasto terenów od działkowców,

−

uważa, że należy zrobić wszystko, aby tam powstał kamping z prawdziwego zdarzenia,

−

pytanie radnego rozumie jako sugestię, że podzieli się teren, a potem sprzeda działki pod
budownictwo domów mieszkalnych, ale tego nie da się zrobić, ponieważ w planie będzie zapis, że
mogą tam powstać tylko usługi turystyczne, wydaje się, że w Szczecinku brakuje takiego obiektu jak
kamping z prawdziwego zdarzenia, czy to się uda zrealizować, nie wiadomo, chociaż zainteresowanie
tematem jest.

Marcin Bedka radny:
−

powierzchnia zabudowy działki może wynosić tylko 30%, Burmistrz ma rację, na razie nie będzie
możliwe wybudowanie domu na tym terenie, ale po pewnym czasie ktoś będzie mógł wystąpić
z nowym wnioskiem o kolejną zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

uważa, że to zakamuflowana insynuacja ze strony radnego, zmianę planu uchwala Rada Miasta,

−

oświadcza radnemu odpowiedzialnie, że nie planuje podziału terenu i chce, żeby ten teren został
zagospodarowany przez inwestora.

Autor projektu planu:
−

30% powierzchni zabudowy to bardzo duża i odpowiednia wielkość, gdyby tam powstał kemping to
zająłby 0% powierzchni pod zabudowę, chyba że teren zostałby ewentualnie utwardzony,

−

działka o powierzchni nie mniejszej od 1 tys. m2 może być większa, żeby zlokalizować tam dom
mieszkalny plan musiałby być zgodny ze studium zagospodarowania przestrzennego,

−

póki co w studium tym jest zapis, że na tym terenie może być zlokalizowana tylko działalność
turystyczna.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.
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W głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 18 radnych,

Rada Miasta 15 głosami „za”, przy 3 głosach

„przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę:
Nr XXIII/205/2016
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska III”
w Szczecinku.
Ad.15.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

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

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXIII/206/2016
w sprawie zmiany Statutu Miasta Szczecinek.
Ad.16.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

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

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, podjęcie uchwały umożliwi 4 osobowej rodzinie
polskiego pochodzenia repatriację i osiedlenie się na terenie Szczecinka.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

podobna uchwała została podjęta przez Radę Miasta w 2014r., ale okazało się, że taka uchwała
zachowuje ważność tylko przez 120 dni, wówczas Spółka ZGM nie zdążyła wskazać konkretnego
lokalu mieszkalnego, dlatego teraz podejmowana jest nowa uchwała,

−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXIII/207/2016
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się w Szczecinku nieokreślonej imiennie rodziny
pochodzenia polskiego-repatriantom z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR.

Ad.17.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.
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Janusz Rautszko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
−

streścił skargę informując, że Komisja opiniuje ją jako całkowicie bezzasadną.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXIII/208/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczecinku.
Ad.18.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Janusz Rautszko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
−

streścił skargę informując, że Komisja opiniuje ją jako całkowicie bezzasadną.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXIII/209/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na działania Burmistrza Miasta Szczecinek.
Ad.19.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Janusz Rautszko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
−

streścił sprawę, że Komisja opiniuje wezwanie jako całkowicie bezzasadne.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XIII/210/2016
w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana … .

Ad.20. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
−

uwag nie zgłoszono.

Ad.21. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
−

uwag nie zgłoszono.

Ad.22. Wnioski i zapytania radnych:
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Andrzej Grobelny radny:
−

rok temu opozycja wręczyła Burmistrzowi w prezencie album o Matce Teresie z Kalkuty,

−

teraz opozycja chce wręczyć Burmistrzowi plakat z wizerunkiem rzeźby „Obywatela Włapko”,

−

do radnego zgłosił się Pan Wiesław Adamski i powiedział o powołaniu komitetu budowy pomnika
„Obywatela Włapko”, Pan Wiesław Adamski poprosił radnego, aby publicznie powiedział, że ten
pomnik powstał w 2002r., a podobieństwo osób jest przypadkowe i niezamierzone,

−

radny chce spytać Burmistrza, co sądzi o tej inicjatywie ?

−

poprosił radnego Jacka Pawłowicza o przekazanie plakatu Burmistrzowi.

Jacek Pawłowicz radny:
−

podszedł do Burmistrza, aby mu wręczyć plakat, ze względu na to, że Burmistrz odmówił przyjęcia
tego plakatu, radny zostawił plakat na stole przed Burmistrzem.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła radnym opozycji uwagę, że to punkt obrad dotyczący wniosków i zapytań radnych.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

stwierdził, że z coraz większym zażenowaniem słucha wystąpień radnego Andrzeja Grobelnego,

−

może radny uważa się za aktora kabaretowego ? ale tym razem radny dotknął rzeczy poważnej,

−

czy radny sugeruje, że brane są jakieś łapówki ?,

−

Burmistrz poprosił radnego o rozwinięcie tego tematu, ponieważ będzie to nagrywane.

Andrzej Grobelny radny:

− poprosił o wyjaśnienie, o co Burmistrzowi chodzi? powiedział to co powiedział, bardzo prosi
o spokojne odsłuchanie po sesji bez emocji tej części nagrania, zwrócił się z pytaniem do Burmistrza,
czy wpłynął wniosek o wskazanie lokalizacji pomnika „Obywatela Włapko”, którego autorami są
Panowie: Adamski i Gaszkowski.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

to pytanie powinno być skierowane do Przewodniczącej Rady Miasta, ponieważ to do Rady Miasta
wpłynął wniosek o wskazanie lokalizacji pomnika, do wniosku nie załączono jednak żadnego projektu,

−

wniosek został skierowany pod obrady Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności,

−

z tego co wie, żaden pomnik jeszcze nie powstał.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

jeszcze raz poprosił, aby radny rozwinął swoją poprzednią wypowiedź,

−

zdaniem Burmistrza radny w sposób jednoznaczny zasugerował, że brane są łapówki, dlatego
Burmistrz pyta, czy radny może rozwinąć ten temat ?

−

też mógłby zadać radnemu różnego rodzaju pytania, np. w jakich okolicznościach radny przestał być
dyrektorem SANEPID-u ? czy były jakieś posądzenia o to, że Pan Andrzej Grobelny wykorzystywał
funkcję dyrektora SANEPID-U dla prywatnych poczynań ?
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−

Burmistrz się tylko o to pyta, bo chodzą takie słuchy, ale tego nie wie, nigdy tego nie robił, ale
obrzydliwy sposób, w jaki obecnie zachowuje się radny, każe Burmistrzowi wrócić do pewnych spraw.

Andrzej Grobelny radny:
−

z tego co wie od Starosty, Burmistrz był kilka razy u Starosty z Panem Szycko, domagając się
odwołania Andrzeja Grobelnego ze stanowiska dyrektora SANEPiD-u.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

ale jakie były wobec Pana Andrzeja Grobelnego oskarżenia ? niech radny to powie, ponieważ dojdzie
do spotkania w sądzie.

Andrzej Grobelny radny:
−

to były oskarżenia ze strony Burmistrza i Pana Szycko, które miały sugerować, że Andrzej Grobelny
będąc inspektorem sanitarnym wykonywał jakieś działania nieprawidłowo,

−

z tych zarzutów sąd pierwszej i drugiej instancji go oczyścił stwierdzając, że działania inspekcji
sanitarnej i dyrektora były od początku do końca prawidłowe i nie było żadnych podstaw do
formułowania jakichkolwiek zarzutów, i tak to się skończyło.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

nawiązując do próby wręczenia Burmistrzowi plakatu z „Obywatelem Włapko” stwierdziła, że też
uważa, iż radny sugeruje w sposób wręcz oburzający, że Burmistrz bierze łapówki, niech radny
rozwinie ten temat.

Andrzej Grobelny radny:
−

zna Burmistrza i wie, że jest to szlachetny człowiek, i przez myśl mu nie przeszło, aby coś takiego
sugerować, nie było to jego intencją i bardzo Burmistrza przeprasza,

−

zwrócił się z pytaniem do Pana mecenasa Czesława Podkowiaka, czy jest przeszkoda prawna, żeby
taki plakat Burmistrzowi sprezentować ?

Czesław Podkowiak mecenas:
−

nie odpowie na to pytanie „tak” lub „nie”, ponieważ można to zinterpretować w różny sposób,

−

ten plakat jest znany mieszkańcom Szczecinka, ta figura z plakatu była wcześniej wożona po
Szczecinku, dla niego jako prawnika jest to pewna sugestia, nie dotycząca konkretnej osoby, ale
pewnej atmosfery w mieście, ma wrażenie, że ten przekaz nie jest kierowany do konkretnej osoby.

Andrzej Grobelny radny:
−

nie pytał o wrażenia prawnika, tylko o to, czy według prawa Burmistrz nie może otrzymać tego plakatu.

Czesław Podkowiak mecenas:
−

ponownie wyjaśnił, że nie odpowie „tak” lub „nie, żeby na to pytanie odpowiedzieć konkretnie, muszą
być spełnione odpowiednie przesłanki.
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Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

o tym, czy poprzez wręczenie plakatu radny naruszył dobra osobiste funkcjonariusza publicznego, to
radny się wkrótce dowie.

Andrzej Grobelny radny:
−

próbował zabrać głos poza kolejnością.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zacytowała fragment Statutu Miasta Szczecinek przywołując radnego do porządku oraz informując, że
zostanie to odnotowane w protokole z sesji, jeśli radny będzie dalej wysuwał insynuacje ponownie
odbierze radnemu głos.

Adnotacja: Przewodnicząca Rady Miasta odebrała głos radnemu Andrzejowi Grobelnemu.

Andrzej Grobelny radny:
−

zapewnił, że nie było jego zamiarem obrażanie Burmistrza, jeżeli Burmistrz poczuł się urażony, to
bardzo przeprasza i jest mu niezmiernie przykro, nie było to jego zamiarem.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zapytała, jak poczułby się radny Andrzej Grobelny, gdyby wręczono mu taki plakat publicznie?

Andrzej Grobelny radny:
−

nie zastanawiał się nad tym, ale proszę mu taki plakat wręczyć.

Jacek Lesiuk radny:
−

uważa zachowanie radnych opozycji za skandaliczne,

−

zwracając się do radnego Andrzeja Grobelnego powiedział, że Pan Jakub Hardie-Douglas
nie studiował razem z Panią Karoliną Michalcewicz.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

o tym mówił chyba radny Marcin Bedka, a nie radny Andrzej Grobelny.

Marcin Bedka radny:
−

nic takiego nie mówił.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

takie słowa jednak na dzisiejszej sesji padły z ust radnego opozycji.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zwrócił się do Pani Dyrektor MJOO z pytaniem, na podstawie jakiej uchwały przekazywane są
w 2016r. z budżetu Miasta dopłaty do prywatnych przedszkoli ?
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Joanna Powałka Dyrektor MJOO w Szczecinku:
−

wyjaśniła, że naliczane są wydatki na 1 dziecko, 100% dopłaty do przedszkoli, które przystąpiły do
programu „Przedszkole za 1zł”, natomiast 75% dopłaty dla przedszkoli, które do Programu
nie przystąpiły.

Jacek Pawłowicz radny:
−

sprecyzował, że nie pytał o sposób naliczania dopłat, ale o podstawę prawną, czyli na podstawie jakiej
uchwały Rady Miasta dopłaty te są przekazywane w 2016r. ?

−

wyjaśnił, że sprawdził tę kwestię na stronie internetowej BIP UM Szczecinek, iż odbywa się to na
podstawie uchwały z 2014r., jednak z dniem 31.12.2015r. ta uchwała straciła ważność, na jakiej
zatem podstawie prawnej od stycznia 2016r. przekazywane są te dopłaty ?

Joanna Powałka Dyrektor MJOO w Szczecinku:
−

poprosiła o złożenie pytania na piśmie, żeby księgowa MJOO mogła na nie odpowiedzieć.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zwracając się do Burmistrza stwierdził, że nie ma takiej uchwały,

−

zapytał, jakie konsekwencje prawne Burmistrz wyciągnie, jeśli to się potwierdzi, ponieważ będzie to
oznaczało naruszenie dyscypliny finansów publicznych ?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

proszę złożyć pytanie na piśmie, ponieważ ten temat nie jest Burmistrzowi znany.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zacytowała obszerne fragmenty pisma Pani Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku, dotyczące
wyjazdów służbowych do Warszawy dyrektorów szkół podległych Miastu Szczecinek, w związku
z zarzutem radnych opozycji zgłoszonym w tej kwestii na sesji w dniu 22.02.2016r. ,

−

skoro radni opozycji uważają, że takie wyjazdy są niepotrzebne, to zacytowała pytania Pani Dyrektor:
czy Pani Dyrektor ma wziąć udział w debacie w Szczecinie i spotkaniu Grup Eksperckich Dobrej
Zmiany w Warszawie ? jeśli tak, to z jakich źródeł powinien zostać sfinansowany wyjazd ?

−

czy może lepszym rozwiązaniem według radnych opozycji będzie rezygnacja Pani Dyrektor z pracy
w Grupie Eksperckiej, z poinformowaniem MEN-u, że niektórzy samorządowcy w Szczecinku traktują
wyjazd do Warszawy jak wycieczkę ?,

−

prosi o odpowiedź radnego Jacka Pawłowicza lub radnego Marcina Bedkę.

Jacek Pawłowicz radny:
−

nie widzi związku między wyjazdem partyjnym a wyjazdem na spotkanie Grupy Eksperckiej,

−

zwrócił się do Przewodniczącej Rady Miasta z pytaniem, dlaczego – skoro odczytała pismo Pani
Dyrektor Gimnazjum - nie odczytała na sesji innego pisma, które wpłynęło do Rady Miasta,
zatytułowane jako petycja ?
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

prosi radnego o odpowiedź najpierw na pytanie, z jakich środków ma być sfinansowany wyjazd Pani
Dyrektor na spotkanie Grupy Eksperckiej ?

Jacek Pawłowicz radny:
−

to pytanie nie do niego tylko do MJOO, prosi o odczytanie przez Przewodniczącą Rady Miast petycji,
dotyczącej byłego radnego Platformy Obywatelskiej , wobec którego sąd orzekł zakaz wykonywania
funkcji publicznych, zawierające postulat, aby pozbawić tego radnego odznaczenia, jakim go kiedyś
wyróżniono.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła się z prośbą o opinię do Pana mecenasa Czesława Podkowiaka, zacytowała fragment jej
informacji pisemnej, którą radni otrzymali przed sesją, w punkcie dotyczącym tej petycji, poza tym
gdyby radny dokładnie

przeczytał regulamin przyznawania odznaczenia, to wiedziałby że jedyną

możliwością, aby takie wyróżnienie odebrać, jest wcześniejsze pozbawienie praw publicznych przez
sąd.

Jacek Pawłowicz radny:
−

co to ma wspólnego z tym, że Przewodnicząca

Rady Miasta nie przeczytała na sesji petycji

adresowanej do Rady Miasta, tak jak przeczytała inne pismo ? Przewodnicząca Rady Miasta nie jest
upoważniona do takiej cenzury.
Czesław Podkowiak mecenas:
−

wyjaśnił, że to Przewodnicząca Rady Miasta decyduje, które pisma będą radnym odczytane,

−

uważa, że w tym przypadku nie można przeczytać petycji, która nie jest sporządzona przez osobę
możliwą do zidentyfikowania, tu chodzi o osobę „nieistniejącą”, dlatego to nie jest dokument, a jedynie
kartka papieru, której nie można nadać formalnego biegu, to nawet nie jest anonim, tylko dane wzięte
„z sufitu”, Przewodnicząca Rady Miasta zrobiła to, co powinna.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zarzuty wobec Przewodniczącej Rady Miasta są bezzasadne, ponieważ radni przed sesją otrzymują
informację pisemną o pismach, które wpływają.

Jacek Pawłowicz radny:
−

kilka miesięcy temu wpłynęło pismo z sądu informujące o orzeczeniu zakazu pełnienia funkcji
publicznych przez w/w byłego radnego z Platformy Obywatelskiej, ale o tym piśmie Przewodnicząca
Rady Miasta w swojej informacji pisemnej wtedy nie wspomniała,

−

jeżeli Przewodnicząca Rady Miasta chce wybierać, o których pismach informować, to albo niech
informuje i wysyła radnym wszystkie pisma, które wpływają, albo żadne.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

uważa to za insynuację, i nie wie, o którym piśmie radny teraz mówi.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

wyjaśnił, że spotkanie parlamentarne z dyrektorami szkół nie było spotkaniem partyjnym, ponieważ
Klub Parlamentarny PO też ma prawo organizować spotkania.

Renata Rak radna:
−

odnośnie osądzania innych zwróciła się do radnego Marcina Bedki, cytując fragment tekstu gazetki
Razem dla Szczecinka, rozdawanej mieszkańcom przez radnego:

−

„I patrzcie państwo: jak Kali rządził to PO-d własnym nazwiskiem. A jak Kalego pogoniono to na Kalim
czapka gore. Kali nie już jako Kali lecz incognito jako „Łączy nas koryto/miasto (niepotrzebne
skreślić)” występuje”; jest to dla niej krzywdzące i bardzo mało eleganckie, jeszcze przed Świętami
spotykała się z

mieszkańcami z okręgu wyborczego na temat planu zagospodarowania

przestrzennego tego terenu i na temat programu 500+, przyszło ok. 20 osób, pomogła mieszkańcom
wypełnić wnioski,

przed tym spotkaniem zadzwonił jakiś mężczyzna podając się za dziennikarza

i zapytał, dlaczego radna Rady Miasta Szczecinek organizuje spotkanie w szkole,
−

odpowiedziała, że radni mogą a nawet powinni takie spotkania organizować, ale gdy to robi radna
Renata Rak, to czy ma to być podejrzane, od wielu lat zamierzała kupić na Sójczym wzgórzu działkę
pod budowę domu, i gdy WAM wystawiła działki na sprzedaż, zdecydowała się je kupić, proponując
znajomym i rodzinie, aby wspólnie je nabyć, ponieważ trzeba było zapłacić niemałe pieniądze i
zainwestować w uzbrojenie terenu, to było duże ryzyko, które zostało podjęte, część osób
wybudowała domy a pozostałe działki wystawiono na sprzedaż, na Sójczym Wzgórzu domy
wybudowało kilka rodzi i jest to miejsce przepiękne.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zgodnie z Regulaminem sesji Rady Miasta poinformowała, że dopuszcza przedłużenie czasu
wypowiedzi radnej.

Renata Rak radna:
−

odnośnie opłaty adiacenckiej radny Marcin Bedka nie spróbował porównać jej z wyceną dotyczącą
sąsiednich działek, której dokonał inny biegły, osoba prywatna nie ma wpływu na to, kto zostanie
wyłoniony jako biegły, ponieważ to leży w kompetencji Urzędu Miasta, radny sugerował, że drogi na
Sójczym Wzgórzu wybudowało Miasto Szczecinek, ale na prywatnym terenie drogi zostały
wybudowane przez radną i jej wspólników, ale to też skutkuje podniesieniem opłaty adiacenckiej,

−

radnego nie interesują koszty, jakie radna w związku z tym poniosła, radnej też koszty i wydatki
radnego Marcina Bedki nie interesują, ale kto chce może zajrzeć do internetu do BIP UM Szczecinek,
tj. do oświadczenia majątkowego radnego Marcina Bedki.

Marcin Bedka radny:
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− jeśli radna Renata Rak poczuła się obrażona to ją przeprasza, ale czy nie jest prawdą, że najpierw
kandydowała do Rady Miasta z listy Platformy Obywatelskiej, a w wyborach uzupełniających
z komitetu „Łączy nas miasto”?
Renata Rak radna:
− a z jakiej grupy poprzednio kandydował pan Paweł Kwak ?
Paweł Kwak radny:
− jaki to ma związek ze sprawą, o której mówiła radna Renata Rak?
Marcin Bedka radny:
− czy radna Renata Rak sugeruje, że to on podał się w rozmowie telefonicznej za dziennikarza?
Renata Rak radna:
− nie sugeruje, że to radny Marcin Bedka, przyjmuje przeprosiny radnego i liczy na to, że są szczere.
Marcin Bedka radny:
− cieszy się, że radna Renata Rak ładnie mieszka, i że udało jej się wybudować dom,
− radna sugeruje, że nie porównał szacunków dokonanych przez biegłych, ale takie porównania jednak
poczynił, wyjaśnił, że nie sprawdzał opłat adiacenckich dlatego, że chodzi o Panią Renatę Rak, ale
dlatego, że jest radnym i ma obowiązek dbania o budżet Miasta,
− opłaty adiacneckie stanowią wpływy do budżetu Miasta Szczecinek, dlatego tą kwestię sprawdzał.
Renata Rak radna:
−

czy radny zadał to samo pytanie biegłemu, który wypowiadał się w programie TVN24 ? i czy biegły,
który został zaproszony przez TVN24 miał prawo podważać wycenę.

Marcin Bedka radny:
−

wyjaśnił, że był jedynie uczestnikiem tego programu telewizyjnego a nie autorem jego scenariusza, był
takim samym uczestnikiem tego programu jak mąż radnej Renaty Rak.

Renata Rak radna:
−

czy radnego interesował sposób, w jaki została wyceniona opłata adiacencka ?

Marcin Bedka radny:
−

z tego co wie, to dziennikarz TVN24 rozmawiał z biegłym na ten temat, jako radnego interesuje go to,
co wynika z decyzji i co wynika z ustawy.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

w programie Pan Marcin Bedka był przedstawiany jako radny,
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−

dlaczego więc radny nie sprostował informacji, które uderzają w Urząd Miasta ? dlaczego radny
pozwolił, żeby nasze miasto było szkalowane ? Szczecinek został przedstawiony w złym świetle,
dlaczego radny na to nie zareagował ?

Marcin Bedka radny:
−

jego zdaniem program ten nie szkodził Miastu, czy Przewodnicząca Rady Miasta uważa, że radny
powiedział coś, co atakowałoby Szczecinek jako całość mieszkańców ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

dlaczego radny nie sprostował wypowiedzi, że Miasto straciło na opłatach adiacenckich ?, to
nie prawda, a radny tego nie sprostował.

Marcin Bedka radny:
−

to, co powiedział w programie, to jego sprawa, a ocena tej wypowiedzi należy do mieszkańców
i wyborców, to jego sprawa jako radnego w jaki sposób ocenia daną kwestię.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

radna Renata Rak zadała pytanie, ale radny Marcin Bedka nie odpowiedział, tylko się „ślizga”,

−

radny nie napisał całego scenariusza tego programu w TVN24, tylko jego część, radny Marcin Bedka
razem z radnym Jackiem Pawłowiczem przyprowadził dziennikarza do biura, w którym pracuje syn
Burmistrza, to był program, który szkalował Burmistrza i jego rodzinę oraz rodzinę Zastępcy
Burmistrza Pana Daniela Raka, zniszczono wizerunek Szczecinka w Polsce, radni insynuują rzeczy
nieprawdziwe, to radny Andrzej Grobelny powiedział, że syn Burmistrza studiował z Panią
Michalcewicz, Burmistrz powiedział wówczas, że nic o tym nie wie, ale w przerwie obrad to sprawdził,
Pani Michalcewicz jest 4 lata starsza od jego syna, skończyła inne studia i nie studiowała razem z
synem Burmistrza, zwracając się do radnego Jacka Pawłowicza powiedział, że była tylko jedna oferta
dotycząca realizacji projektu, kłamstwem jest aluzja dotycząca RIO i zawiadomienia o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych, ostatnia korespondencja dotycząca projektu wpłynęła w trzeciej
dekadzie marca 2016r. i w ciągu tygodnia zostało przygotowane zawiadomienie do RIO, dlatego
aluzje dotyczące RIO są obrzydlistwami ze strony opozycji, opozycja coś nieustannie insynuuje, każda
sesja to dla Burmistrza gehenna.

Jacek Pawłowicz radny:
−

poprosił Burmistrza o merytoryczną wypowiedź.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poinformowała, że od zwracania uwagi jest Przewodnicząca Rady Miasta.

Grażyna Kuszmar radna:
−

zwróciła się do Burmistrza z prośbą o przeprowadzenie gruntownego remontu budynku przy ul. 9 Maja
należącego do SAPiK-u, w którym mieszczą się szczecineckie organizacje pozarządowe,
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−

budynek na zewnątrz wygląda bardzo okazale, ale prosi o zaplanowanie remontu wewnątrz obiektu,
gdzie dopadają tynki, i którego stan techniczny wymaga wielu prac.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

stan techniczny budynku tak jak powiedziała radna wymaga gruntownego remontu, Miasto
poszukiwało na ten cel środków zewnętrznych, ale można już powiedzieć, że ta inwestycja będzie
musiała być sfinansowana w całości z budżetu Miasta,

−

mając tę świadomość od przyszłego roku rozpocznie się najprawdopodobniej ta inwestycja, najpierw
projekt budowlany, a potem etapami dalsze prace.

Jacek Lesiuk radny:
−

zwrócił się do radnego Marcina Bedki z pytaniem, ile razy radny spotkał się ze swoimi wyborcami ?

−

może radny nie ma czasu, bo poświęca go na sprawdzanie życia innych radnych,

−

radna Renata Rak pomimo, iż bardzo krótko jest radną, już spotkała się z mieszkańcami,

−

zwracając się do radnego Pawła Kwaka zapytał, kiedy radny zamierza zamknąć KRONOSPAN?

Marcin Bedka radny:
−

zaprosił radnego Jacka Lesiuka, żeby zapytał mieszkańców z okręgu wyborczego, ile razy radny
Marcin Bedka się z nimi spotkał, poinformował, że wędruje średnio co 2 miesiące od domu do domu
pytając o problemy mieszkańców, ostatnio rzadziej, ponieważ zajmował się sprawami ważnymi dla
Miasta, dzisiaj po południu też będzie odwiedzał wyborców, robi to regularnie.

Jacek Lesiuk radny:
−

w czasie kampanii wyborczej radny obiecał, że mieszkańcy będą zarabiać 3-4 tys.zł, czy to prawda?

Marcin Bedka radny:
−

poprosił o precyzyjną wypowiedź, żeby nie trzeba było spotykać się w sądzie,

−

czy radnemu Jackowi Lesiukowi chodzi o wypowiedź Marcina Bedki jako kandydata na senatora, czy
jako kandydata na radnego ?

Jacek Lesiuk radny:
−

tylko pyta czy to prawda, chyba chodzi o kampanię wyborczą na radnego, nie wie dlatego pyta.

Marcin Bedka radny:
−

twierdzi wprost, że kandydując na radnego tego nie mówił.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

odebrała głos radnemu Jackowi Lesiukowi, który chciał kontynuacji tej dyskusji.

Paweł Kwak radny:
−

nigdy nie powiedział, że chce zamknięcia KRONOSPAN-u, radny Jacek Lesiuk wie, jakie uciążliwości
wiążą się z tym zakładem, prosi radnego o ważenie słów.
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Jacek Pawłowicz radny:
−

nawiązując do słów Burmistrza zwraca uwagę, że wypowiedź Burmistrza była nie do końca
merytoryczna, do Szczecinka przyjechała stacja TVN24, Burmistrz zamiast zaprosić dziennikarza do
swojego gabinetu po prostu uciekł,

−

teraz Burmistrz jest taki odważny, ale wtedy mógł nie uciekać i mógł pojechać do Warszawy, dlaczego
teraz Burmistrz ma tyle energii, to nie Miasto ucierpiało tylko rządzący Miastem, poprosił o nie
obrażanie opozycji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ocena, czy dana wypowiedź jest merytoryczna należy do Przewodniczącej Rady Miasta.

Jacek Pawłowicz radny:
−

ma pretensje do Przewodniczącej Rady Miasta, że nie reaguje, gdy Burmistrz obraża radnych
opozycji, a sesja Rady Miasta to poważna sprawa,

−

nawiązując do 2006r.i kolejnych lat zadał pytanie związane z przekazaniem przez Miasto aportem do
ZGM Sp. z o.o. nieruchomości stanowiących wtedy własność Miasta, kto wykonał inwentaryzację
i wycenę tych budynków i w jaki sposób dokonano wyboru tej firmy ?

Tomasz Piesik Dyrektor Wydziału Nieruchomości:
−

nie było wyceny nieruchomości i nie była przeprowadzona inwentaryzacja.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

dodał, że budynki przekazywano Spółce ZGM według wartości księgowej,

−

odnośnie uwag radnego Jacka Pawłowicza dotyczących zachowania Burmistrza wobec dziennikarza
TVN24 Burmistrz wyjaśnił, że nie uciekał przed dziennikarzem, ale że poprosił dziennikarza
o umówienie się na spotkanie za kilka dni, ponieważ był wtedy pierwszy dzień po urlopie i tuż po
doznaniu urazu barku, dziennikarz na to jednak nie przystał, potem dziennikarze czekali na Burmistrza
przed Urzędem, gdy przechodził szturchali go w bolące miejsce, to się powtórzyło, potem zostało to
zmontowane w sposób urągający godności dziennikarza TVN, gdyby dziennikarze byli zainteresowani
radnym, to przedstawiliby to w taki sposób, że radny też wstydziłby się wyjść na ulicę,

−

twierdzi, że radni Jacek Pawłowicz i Marcin Bedka pomogli dla TVN24 w tym programie, jeśli to
nieprawda, to niech radni pozwą go do sądu, to nie dlatego teraz odpowiada na zarzuty, że jest taki
„odważny”, ale dlatego, że radni go o to pytają, zaprasza na stronę internetową „Miasto z wizją”,
ponieważ tam miał okazję się bronić, a w TVN24 nie miałby możliwości przedstawienia swoich
wyjaśnień, uważa, że bardzo dobrze wypadł Pan Daniel Rak, któremu uniemożliwiono udzielenia
wyjaśnień, jeśli radny myśli, że ludzie po tym programie się odwrócą się od szczecineckiej władzy, to
się myli, Burmistrz tak nie myśli.

Marcin Bedka radny:
−

program został zrealizowany przez TVN24, niech Burmistrz poda tę stację telewizyjną do sądu, jeśli
radny powiedział coś nie tak, niech Burmistrz poda radnego do sądu,
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−

radny zadał w programie konkretne pytania, na które Pan Daniel Rak odpowiedział twierdząco,

−

na jednej z poprzednich sesji Burmistrz powiedział, że nie widzi nic złego w tym, że w przetargach
biorą udział członkowie rodzin urzędników,

−

czy zatem Burmistrz panuje nad swoimi pracownikami ?

−

Pan Daniel Rak jako Zastępca Burmistrza występuje w różnych gremiach, między innymi w ZMiGDP,
czy Burmistrz wie, ile razy Pan Daniel Rak był na posiedzeniach tego Związku ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
− wracając do tematu SAPiK-u powiedziała, że to, co musi zwrócić SAPiK to nie była wina Urzędu
Miasta.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
− wyjaśnił, że SAPiK podlega Burmistrzowi i dyrektor tej instytucji też jest pracownikiem podległym
Burmistrzowi, któremu w Szczecinku podlega ok. 1200 pracowników, to duża grupa i ludzie mogą
popełnić różne błędy, pozostawia podwładnym dużą samodzielność,
− zaczął się 11 rok, od kiedy został Burmistrzem, nigdy nie twierdził, że wszystko jest absolutnie dobrze,
radni wyciągnęli daleko idące wnioski dotyczące szkolenia i zbieżności między nazwiskiem
właścicielki firmy a nazwiskiem urzędnika, powiedział wtedy, iż sam fakt zbieżności nazwisk niczego
jeszcze nie przesądza,
− na ten temat nie może rozmawiać, ponieważ toczy się w tej sprawie śledztwo, można czasami ludzi
skrzywdzić, dlatego najpierw trzeba sprawdzić, opozycja najpierw nagłośniła, przed sprawdzeniem,
− odnośnie wyjazdów Pana Daniela Raka na ;posiedzenia ZMiGDP wyjaśnił, że wspólne projekty
Szczecinka i Związku są teraz niewielkie, nic istotnego się nie dzieje, dlatego Zastępca Burmistrza
nie jeździ regularnie, ale jak jest potrzeba to jeździ,
− Burmistrz wie, że Pan Daniel Rak był na posiedzeniach ZMiGDP ze 2-3 razy.
Marcin Bedka radny:
−

zgadza się, Pan Rak był 3 razy, ale widocznie to Burmistrzowi odpowiada.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

ostatnio Pan Daniel Rak jeździł, ponieważ pojawił się nowy projekt, ale Miasto nie jest nim
zainteresowane.

Andrzej Grobelny radny:
−

zwrócił się z pytaniem dotyczącym nawierzchni bieżni w hali lekkoatletycznej, czy były wykonane
ekspertyzy jaką nawierzchnię wybrać? pytanie dotyczące tej kwestii złoży dodatkowo na formularzu
pytań,

−

drugie pytanie kieruje do Przewodniczącej Rady Miasta: przed sesją zwrócił się w e-mailu z prośbą
o wyrażenie zgody na wykorzystanie przez niego podczas sesji ekranu multimedialnego,
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−

otrzymał odpowiedź, że wcześniej musiałby przedstawić Przewodniczącej Rady Miasta materiały,
które chciałby wykorzystać w prezentacji multimedialnej, jednak Spółka PWiK przedstawiła swoją
prezentację multimedialną bez wcześniejszego okazywania Przewodniczącej Rady Miasta materiałów
wykorzystanych w tej prezentacji,

−

czy Przewodnicząca Rady Miasta będzie cenzurowała, jaką prezentację można będzie wykorzystać?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otrzymała zapytanie od PWiK i zapoznała się z proponowaną przez PWiK prezentacją, może to
potwierdzić Prezes PWiK.

Andrzej Grobelny radny:
−

rozmawiał o tym z Prezesem PWiK, który powiedział radnemu, że Przewodnicząca Rady Miasta
nie widziała tej prezentacji.

Czesław Podkowiak mecenas:
−

zapoznał się z e-mailem radnego Andrzeja Grobelnego i podtrzymuje odpowiedź udzieloną na piśmie
radnemu przez Przewodniczącą Rady Miasta, to Przewodnicząca Rady Miasta decyduje, jaki materiał
może zostać zaprezentowany na sesji z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, nie ma przepisu,
który by to precyzował, to należy do kompetencji Przewodniczącej Rady Miasta, a odpowiedź może
być jedynie taka, że Przewodnicząca może zostać przez Radę Miasta odwołana z pełnionej funkcji,

−

powołał się na przykłady dotyczące prowadzenia obrad Sejmu RP przez Marszałka Sejmu.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

wyjaśniła, że w piśmie skierowanym do radnego Andrzeja Grobelnego nie zabroniła radnemu
prezentacji materiałów na sesji, a jedynie prosiła o ich wcześniejsze udostępnienie w obawie, że może
dojść do swoistego rodzaju happeningu, widać po prezencie opozycji dla Burmistrza, że jej obawy były
zasadne, natomiast Prezes PWiK przedstawia podobną prezentację co roku, dlatego wiedziała czego
może się spodziewać ze strony tej Spółki.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

odnośnie nawierzchni bieżni w hali sportowej wyjaśnił, że przygotowując dokumentację techniczną
określa się parametry, bez posługiwania się nazwami własnymi,

−

nawierzchnia MONGO ma atest, ale to się wiąże z ceną, a zdania użytkowników są podzielone,

−

rozwiązania zastosowane przez Miasto nie są gorsze, są gwarancje ze strony wykonawcy
i odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, jeśli ta odpowiedź jest niewystarczająca, więcej
informacji udzieli Wydział Inwestycyjny.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

jeśli pytania są zbyt obszerne, to w takim przypadku odpowiedź pisemna zostanie udzielona poza
sesją.
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Andrzej Grobelny radny:
−

czy nawierzchnia bieżni wybrana przez Miasto może zostać szybko zniszczona ?, zdaje sobie sprawę,
że odpowiedź na poruszone przez niego kwestie wymaga więcej czasu.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

zaprasza radnego na spotkanie w celu przedyskutowania poruszonych przez radnego kwestii.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zwrócił się z pytaniem do Pana Tomasza Czuka Głównego Specjalisty ds. promocji i Kontaktów
z Mediami: 17.03.2016r. Pan Tomasz Czuk wydał oświadczenie dotyczące szkolenia z języka
angielskiego dla pracowników Urzędu Miasta Szczecinek,

−

dlaczego jako Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Pan Tomasz Czuk podał nieprawdę informując
mieszkańców, że pierwotna lista tzw. robocza uczestników szkolenia liczyła 25 osób?

−

radny otrzymał bowiem wcześniej pisemną informację, że na pierwszym zjeździe szkoleniowym było
100% uczestników, na drugim były tylko 22 osoby, a w trzecim zjeździe wzięło udział 23 pracowników.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła się do Pana mecenasa Czesława Podkowiaka z pytaniem, czy w związku z toczącym się
postępowaniem karnym w sprawie w/w szkolenia, radnemu może zostać udzielona odpowiedź ?

Czesław Podkowiak mecenas:
−

uważa, że do czasu zakończenia postępowania należałoby się raczej wstrzymać z dyskusją na ten
temat, poinformował, że z tego co jest mu wiadome, Prokuratura Rejonowa w Szczecinku wyłączyła
się od prowadzenia tej sprawy, sprawę przejęła Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, która ma
wskazać inną Prokuraturę Rejonową,

−

apeluje, aby powstrzymać się od tej dyskusji.

Jacek Pawłowicz radny:
−

przyjął to do wiadomości, ale sygnalizuje, że w tej sprawie jest wiele nierzetelnych informacji.

Tomasz Czuk Główny Specjalista ds. Promocji i Kontaktów z Mediami:
−

podtrzymuje swoją wypowiedź, o której wspomniał radny Jacek Pawłowicz.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zwrócił się do Prezesa PGK Sp. z o.o. z pytaniem, jakie nakłady Spółka poniosła na środki trwałe
w związku z rozpoczęciem działalności polegającej na sprzedaży maszyn rolniczych ?

−

zwrócił się do Burmistrza Miasta z wnioskiem, aby przy każdej aeracji mobilnej jeziora Trzesiecko
uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia TERRA.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poinformowała, że Prezes PGK Sp. z o.o. udzieli radnemu odpowiedzi na piśmie.
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Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

uważa, że odnośnie postulatu o uczestniczenie przy aeracji mobilnej jeziora radny to powiela,

−

poprzednio przedstawiciele organizacji pozarządowej razem sprawdzali, kto wpuszcza sinicę do
jeziora, Burmistrz nie widzi

potrzeby uczestniczenia przedstawiciela Stowarzyszenia przy aeracji

mobilnej, ale jeszcze się nad tym zastanowi.
Jacek Pawłowicz radny:
−

czy Burmistrz insynuuje, że prof. Podsiadłowski kontrolował to, co wrzucono do jeziora?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

nie przypomina sobie, żeby udowodniono, iż do jeziora wrzucono chlor,

−

jeśli chodzi o pomysł radnego raczej będzie odpowiedź odmowna, ale musi omówić to jeszcze
z Referatem Ochrony Środowiska, obowiązku wyrażenia zgody nie ma.

Andrzej Grobelny radny:
−

czy Przewodnicząca Rady Miasta zainteresowała się, jakie symbole radni opozycji mają przed sobą
ustawione na stole na dzisiejszej sesji? to karta Gryf Szczecinka, która będzie przyznawana.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
− odpowiedziała, że nie jest zainteresowana symbolami, o których wspomniał radny Andrzej
Grobelny,
− ze względu na długość trwającej sesji postanowiła ją zakończyć uznając, że porządek obrad został
wyczerpany,
− przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych, którego termin mija z końcem
kwietnia, na stronie internetowej BIP UM Szczecinek dostępne są nowe wzory formularzy.

Obrady Rady Miasta zakończono o godz. 13:25.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:

Przewodnicząca Rady Miasta:

Dariusz Krupski

Katarzyna Dudź
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