PROTOKÓŁ Nr XXXII/2016
z XXXII Sesji VII Kadencji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Szczecinek w dniu 27 października 2016 roku

Ustawowy skład Rady Miasta: 21 radnych. Obecnych: 20 radnych, według załączonej listy obecności.
Nieobecny radny: Jacek Lesiuk.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przywitała zebranych stwierdzając wymagane kworum i o godz. 9:00 otworzyła sesję, przedstawiając
porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miasta Szczecinek: z 17.08.2016r., z 29.08.2016r.,
z 01.09.2016r., z 13.09.2016r. oraz z 03.10.2016r.
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 zmiany Statutu Miasta Szczecinek.
6. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
7. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość
stanowiącą własność Miasta Szczecinek. /dot. nr ewid.9/9/
8. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość
stanowiącą własność Miasta Szczecinek. /dot. nr ewid.309/3/
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Leśna-Żwirownia” w Szczecinku.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Koszalińska-3” w Szczecinku.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „Parkowa” w Szczecinku.
12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/163/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia
2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek.
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/164/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia
2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
14. Uchwała

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas

pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Szczecinek jest organem prowadzącym.
15. Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku do
wydawania decyzji administracyjnych.
16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek o powierzeniu Burmistrzowi Miasta
Szczecinek uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego.
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17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczecinku.
18. Uchwała w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych „Zacisze”
w Szczecinku.
19. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w Szczecinku. /Władysława Bartoszewskiego/
20. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w Szczecinku. /Witolda Pileckiego/
21. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obywatela Włapko
w Szczecinku.
22. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
23. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
24. Wnioski i zapytania radnych.
25. Zamknięcie sesji.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

poprosił o wycofanie z porządku obrad punktu 5 dotyczącego „uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta
Szczecinek”,

−

wyjaśnił, że pojawiły się wątpliwości natury prawnej, dotyczące zaproponowanych w projekcie uchwały
kwestii, nie wycofuje się z pomysłu, ale najpierw musi być ponownie przeprowadzona analiza prawna.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania nad zmianą porządku obrad, polegającą na
wykreśleniu obecnego punktu 5 i odpowiednim przesunięciu numeracji punktów.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 20 głosami „za” przyjęła zaproponowaną zmianę porządku
obrad.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miasta Szczecinek: z 17.08.2016r., z 29.08.2016r.,
z 01.09.2016r., z 13.09.2016r. oraz z 03.10.2016r.
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 zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
6. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość
stanowiącą własność Miasta Szczecinek. /dot. nr ewid.9/9/
7. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość
stanowiącą własność Miasta Szczecinek. /dot. nr ewid.309/3/
8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Leśna-Żwirownia” w Szczecinku.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Koszalińska-3” w Szczecinku.
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10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „Parkowa” w Szczecinku.
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/163/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia
2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek.
12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/164/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia
2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
13. Uchwała

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas

pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Szczecinek jest organem prowadzącym.
14. Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku do
wydawania decyzji administracyjnych.
15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek o powierzeniu Burmistrzowi Miasta
Szczecinek uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego.
16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczecinku.
17. Uchwała w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych „Zacisze”
w Szczecinku.
18. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w Szczecinku. /Władysława Bartoszewskiego/
19. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w Szczecinku. /Witolda Pileckiego/
20. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obywatela Włapko
w Szczecinku.
21. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
22. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
23. Wnioski i zapytania radnych.
24. Zamknięcie sesji.
Roman Matuszak radny:
−

poinformował o zrezygnowaniu przez niego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Klubu Radnych Razem
dla Szczecinka, oraz że nowym Przewodniczącym Klubu został radny Andrzej Grobelny.

Ad.2.
Protokoły z sesji: z dnia 17.08.2016r., z dnia 29.08.2016r., z dnia 01.09.2016r., z dnia 13.09.2016r. oraz z dnia
03.10.2016r.

zostały

w odrębnych głosowaniach jawnych przyjęte przez Radę Miasta jednogłośnie

20 głosami „za”.

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 jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

w uzasadnieniu projektu uchwały dotyczącym załącznika nr 2 w pkt 4) omyłkowo podano: „Wykonanie
projektu technicznego Skate Parku na terenie OSiR-u” ponieważ chodzi o teren rekreacyjny między
ul. Kopernika a ul. Cieślaka.

Marek Ogrodziński radny:
−

zapytał o projekt „Mobilni nauczyciele – innowacyjna szkoła – zmotywowani uczniowie” w Gimnazjum
Nr 1 ?

Tomasz Czuk Dyrektro MJOO w Szczecinku:
−

z tego typu projektu wcześniej korzystała już inna szkoła miejska w Szczecinku, projekt dotyczy
wymiany nauczycieli i uczniów między państwami Unii Europejskiej,

−

jeśli radny chce, szczegółowe informacje mogą zostać udzielone na piśmie.

Marek Ogrodziński radny:
−

poprosił o odpowiedź na piśmie.

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 XXXI/265/2016
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok.
Ad.4.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

omówił projekt uchwały i przypomniał jej uzasadnienie,

−

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Jerzy Kania opuścił obrady. Pozostało 19 radnych.
Grzegorz Kołomycki Skarbnik Miasta:
−

wnosi o dokonanie poprawki w objaśnieniach do uchwały, dotyczących załącznika nr 1, aby w tabeli
w wierszu trzecim od góry „zwiększenie dochodów majątkowych” zamiast omyłkowego wpisu:
„30.300,000” wpisać prawidłowo: „30 300,00”;
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−

a także, aby w tabeli w wierszu szóstym od góry: „zwiększenie wydatków z 2016r. z tego:” wpisać:
prawidłowo: „996 930,63”.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

po konsultacji z Panem mecenasem Czesławem Podkowiakiem poinformowała, że tych poprawek
nie trzeba przegłosowywać, ponieważ objaśnienia nie są częścią uchwały;

−

ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym

Rada Miasta 15 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach

„przeciw” podjęła uchwałę:

Nr XXXI/266/2016
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025.
Ad.5.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Maciej Batura Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

omówił projekt uchwały i przypomniał jej uzasadnienie,

−

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Marcin Bedka radny:
−

zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta o działkę nr 216: czy to prawda, że osoba, na rzecz której
ma zostać zbyta nieruchomość w trybie bezprzetargowym ma nazwisko Szycko ?

Tomasz Piesik Dyrektor Wydziału Nieruchomości:
−

tak, chodzi o Panią Szycko-Rużewicz.

Marcin Bedka radny:
−

nie ma wątpliwości, żeby przekształcić użytkowanie wieczyste we własność, ale ma wątpliwości, czy
na poprawę zagospodarowania terenu,

−

mieszkańcy będą mieli trudności z przejściem z parkingu do punktów handlowych i usługowych,

−

czy ta propozycja to przypadek, czy po to, żeby utrudnić życie mieszkańcom ?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

wyjaśnił, że to wynika z planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu,

−

jeśli plan to przewiduje, to nie można odmówić,

−

radny doszukuje się problemu ze względu na to, że chodzi o nazwisko Szycko,

−

to, że chodzi o utrudnienie życia mieszkańcom, to sugestia nieprawdziwa,

−

czy sposób głosowania radnego zależy od nazwiska, którego dotyczy uchwała?
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Marcin Bedka radny:
−

gdyby tak było, to byłby przeciwko przekształceniu użytkowania wieczystego we własność,
a przeciwny nie jest, to natomiast, że w planie zagospodarowania przestrzennego jest zapis, o którym
mówi Burmistrz, oznacza jedynie, że istnieje taka możliwość, ale nie obowiązek, i jest to decyzja Rady
Miasta, mówienie, że takie rozwiązanie nie utrudni życia mieszkańcom jest hipokryzją.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

to radny zaczął dyskusję od pytania o nazwisko.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

prawo użytkowania wieczystego jest prawem tak samo ważnym, jak prawo własności, użytkowanie
wieczyste jest pewnym archaiczną formą własności, i tam, gdzie są chętni do przekształcenia we
własność, tam wydawana jest zgoda, zapytał Dyrektora Wydziału Nieruchomości, czy można odmówić
przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności ?

Tomasz Piesik Dyrektor Wydziału Nieruchomości:
−

poinformował, że można odmówić.

Marcin Bedka radny:
−

użytkowanie wieczyste dotyczy działki nr 216, czy użytkownikiem wieczystym działki nr 1040/2
o pow. 215m2 też jest ta sama osoba ?

Tomasz Piesik Dyrektor Wydziału Nieruchomości:
−

nie, tam jest trafostacja.

Marcin Bedka radny:
−

jeśli użytkowanie wieczyste działki nr 216 zostanie przekształcone w prawo własności, to jaki będzie
dostęp do działki nr 1040/2 o pow. 215m2 ?

Tomasz Piesik Dyrektor Wydziału Nieruchomości:
−

będzie ustanowiona służebność.

Marcin Bedka radny:
−

czyli jedyną instytucją władającą tą działką będzie Zakład Energetyczny i tylko od jego woli będzie
zależała służebność ?

Tomasz Piesik Dyrektor Wydziału Nieruchomości:
−

właściciel działki nr 217 nie ograniczy dostępu.
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Marcin Bedka radny:
−

ma wątpliwość, czy w uchwale nie powinien być zapis, że dostęp do działki nr 1040/2 o pow.215m2
odbywać się będzie poprzez ustanowienie służebności ? czy radni nie powinni być o tym
poinformowani ?

Czesław Podkowiak mecenas:
−

odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, o podjęciu uchwały decyduje Rada Miasta, ale wykonawcą
uchwały jest Burmistrz, uważa, że podjęcie uchwały wymaga informacji, w jaki sposób zostanie
zapewniony dostęp do działki o pow. 215m2, nie zna jednak stanu faktycznego tej sprawy.

Marcin Bedka radny:
−

ze względu na dość duże wątpliwości wnosi o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad
i przygotowanie jej na następną sesję.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

poprosił o wyjaśnienie Dyrektora Wydziału Nieruchomości, czy w projekcie uchwały jest błąd ?

−

zapytał

Panią

Dyrektor

Wydziału

Planowania

Przestrzennego,

kiedy

przedmiotowy

plan

zagospodarowania tego terenu był procedowany ?

Danuta Kowalska Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego:
−

plan „Centrum” został uchwalony w 2012r.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

chętnie sprawdziłby, czy były wówczas ze strony opozycji wątpliwości co do zapisów tym planie.

Danuta Kowalska Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego:
−

wyjaśniła, że na pewno plan „Centrum” nie określa przedmiotowej działki jako teren publiczny,

−

to teren pod funkcję usługową, inną kwestią jest przy sporządzaniu planu zapewnienie dostępu do
działki publicznej, ponieważ omawiana działka nie jest terenem publicznym, nie powinno być
wątpliwości co do jej sprzedaży.

Tomasz Piesik Dyrektor Wydziału Nieruchomości:
−

wyjaśnił, że projekt uchwały jest sporządzony prawidłowo, niezależnie od tego, czy Rada Miasta wie,
czy nie wie o przewidywanej służebności.

Roman Matuszak radny:
−

wnioskuje o wycofanie z projektu uchwały poz. 8, dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

zapytał, co radny Roman Matuszak chce jeszcze wyjaśniać ? uważa, że wszystko zostało już
całkowicie wyjaśnione,
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−

jest przeciwny, żeby wyłączać daną działkę z uchwały tylko dlatego, że w jednym przypadku pojawiło
się nazwisko „Szycko”.

Tomasz Piesik Dyrektor Wydziału Nieruchomości:
−

chce podkreślić, że wyrażenie zgody na zbycie działek nie oznacza sprzedaży udziałów w działce
należących do Zakładu Energetycznego, ponieważ ten projekt uchwały tego nie przewiduje.

Marcin Bedka radny:
−

chce zwrócić uwagę, że o tym, czy działka jest publiczna, czy nie, decyduje sposób jej wykorzystania,
a nie plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego nie jest
najwyższym rangą aktem prawnym i nie obliguje do tego, aby sprzedać działkę, Rada Miasta nie musi
takiej uchwały podjąć, Rada Miasta nie jest w stanie zapisać w uchwale ani w akcie notarialnym, że
służebność będzie na rzecz mieszkańców, ponieważ służebność musi ustanowiona na rzecz
konkretnej osoby lub konkretnego podmiotu,

−

zwrócił się do mieszkańców, że po podjęciu uchwały trzeba będzie chodzić z parkingu okrężną drogą.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

właściciel działki zapewnia, że tego terenu nie ogrodzi.

Danuta Kowalska Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego:
−

stwierdziła, że radny Marcin Bedka nie ma racji, w planie miejscowym istotne znaczenie, wynikające
z ustawy, ma wyznaczenie terenów publicznych, a ten teren nie jest ujęty w planie jako teren
publiczny, radny Marcin Bedka tego nie rozumie, że ustawa rozgranicza tereny publiczne od terenów
prywatnych, to obowiązek określony w planie miejscowym.

Marek Ogrodziński radny:
−

działka nr 216 przy ul. Podgórnej jest miejscem świadczenia usług medycznych przez dr stomatologii
Panią Szyćko-Rużewicz, tam przychodzą pacjenci, być może Pani doktor stwierdziła, że przyszedł
czas, żeby jej pacjenci mogli zaparkować auta na jej terenie, teraz to jest niemożliwe, teraz jest
ograniczenie możliwości parkowania przez tych pacjentów, być może Pani doktor chce także
poszerzyć swoją działalność,

−

radny jest mieszkańcem Szczecinka od urodzenia i rozumie, że mieszkańcy przyzwyczaili się tamtędy
chodzić, przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, ale rozwój usług medycznych jest
w Szczecinku także potrzebny.

Marcin Bedka radny:
−

prosi, żeby Pani Dyrektor Danuta Kowalska nie sugerowała, czy radny rozumie czy nie, co mówi
ustawa i uchwała,

−

cieszy się, że radny Marek Ogrodziński dba o szczecineckich przedsiębiorców i szczecineckich
lekarzy, ale jako radny chce dbać o wszystkich mieszkańców, a nie tylko niektórych.
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Marek Ogrodziński radny:
−

oczywiście, że dba o szczecineckich lekarzy, ponieważ też jest lekarzem, ale chodzi mu także
o wszystkich mieszkańców, jeśli Pani doktor zechce rozbudować swój zakład – czy to nie jest
myślenie o wszystkich mieszkańcach?

Marcin Bedka radny:
−

rozumie, że radny Marek Ogrodziński jest świetnie zorientowany co zamierza i co planuje Pani doktor.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zapytała, czy radny Marcin Bedka wie na pewno, że Pani doktor będzie chciała tam postawić płot ?

Marcin Bedka radny:
−

wyjaśnił, iż powiedział: nie, że będzie płot, ale że może być postawiony, a to różnica.

Marek Ogrodziński radny:
−

nie wie co tam będzie, ale co ewentualnie może być, a istnieje możliwość poszerzenia zakresu usług
medycznych, a Pani doktor ma prawo o to wystąpić.

Marcin Bedka radny:
−

przykro, że radny Marek Ogrodziński nie rozumie, czy jest to zgodne z planem miejscowym, czy nie,
pewnie i tak radny zagłosuje według tego, co wyjaśnił Burmistrz,

−

wnioskuje o zakończenie dyskusji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

dopuściła 2 głosy „za” wnioskiem formalnym i 2 głosy „przeciw” wnioskowi.

Marek Ogrodziński radny:
−

jest za zakończeniem dyskusji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

Salę obrad opuścił radny Marcin Bocheński. Pozostało 18 radnych.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 18 głosami „za” postanowiła zakończyć dyskusję nad
projektem uchwały.

Na salę obrad powrócił radny Marcin Bocheński. Obecnych 19 radnych.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad wnioskiem radnego Romana Matuszaka o wykreślenie z uchwały
poz. nr 8 w paragrafie 1.
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W głosowaniu jawnym Rada Miasta przy 5 głosach „za”, 14 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”
postanowiła odrzucić wniosek radnego Romana Matuszaka.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 14 głosami „za” , przy 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”
podjęła uchwałę:
Nr XXXI/267/2016
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

Ad.6.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Maciej Batura Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

omówił projekt uchwały i przypomniał jej uzasadnienie,

−

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Marcin Bedka radny:
−

zapytał o powody decyzji o ustanowienie służebności?

Tomasz Piesik Dyrektor Wydziału Nieruchomości:
−

wyjaśnił, że działka będzie sprzedana w drodze przetargu,

−

z wnioskiem o ustanowienie służebności wystąpił EUROCOPERT,

jeśli na przetargu to

EUROCOPERT kupi działkę, nie będzie potrzeby ustanawiania służebności.

Marcin Bedka radny:
−

rozumie, że są już jakieś plany w stosunku do spółki EUROCPERT.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

nie wie, o jakie plany radnemu chodzi, EUROCOPERT jest zainteresowany kupnem działki, ale
nie wiadomo, czy wygra przetarg, a działka musi mieć dostęp do drogi publicznej,

−

jeśli działkę kupi EUROCOPERT, służebność zostanie zniesiona.

Marcin Bedka radny:
−

wbrew pozorom nie widzi tu żadnego interesu i uważa, że lepiej wydzierżawić działkę, niż ustanawiać
służebność, ale radni Platformy Obywatelskiej i tak podniosą wszystkie ręce w górę głosując według
wizji Burmistrza,

−

jeśli działkę kupi EUROCOPERT służebność zostanie zniesiona, ale jeśli kupi ktoś inny Miasto
pozostanie obciążone służebnością, co obniża cenę przy ewentualnej sprzedaży.
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Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

nie widzi żadnej logiki w argumentacji radnego, gdyby nie służebność trzeba byłoby wydzierżawić
działkę i zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, oznaczałoby to, że nabywca uzyskałby
działkę, na której nic nie można byłoby zrobić, służebność ustanawia się na czas procedury
przetargowej, ponieważ wszystko wskazuje na to, że działkę może kupić EUROCOPERT.

Marek Ogrodziński radny:
−

rozumie, że służebność jest teraz potrzebna, żeby przeprowadzić przetarg.

Marcin Bedka radny:
−

uważa, że jeśli ustanowi się służebność, to wartość tej działki spadnie, różnica między służebnością a
własnością jest taka, że to na właścicielu gruntu ciąży odpowiedzialność za to, jaki jest stan przejazdu,

−

jeśli właścicielem zostanie EUROCOPERT, to nie będzie problemu, ale pewności nie ma.

Marcin Kaszewski radny:
−

nawiązując do wcześniejszych słów radnego Marcina Bedki stwierdził, że nie zgadza się z sugestią
dotyczącą „podnoszenia rąk w górę” przez radnych Platformy Obywatelskiej,

−

składa wniosek o zamknięcie dyskusji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

dopuściła 2 głosy za „wnioskiem” i 2 głosy „przeciw”,

−

ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 17 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” postanowiła
zakończyć dyskusję nad projektem uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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 XXXI/268/2016
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą
własność Miasta Szczecinek. /dot. nr ewid.9/9/

Ad.7.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Maciej Batura Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

omówił projekt uchwały i przypomniał jej uzasadnienie,

−

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Marcin Bedka radny:
−

zapytał, w jaki sposób z działki nr 309/3 będzie realizowany dostęp do działki nr 311 ?

Maciej Batura Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

na posiedzeniu Komisji też była ta wątpliwość, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych jest
w trakcie rozwiązywania tej kwestii.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

w skład Komisji wchodzi 3 radnych opozycji, prosi, żeby takie kwestie omawiane były na
posiedzeniach Komisji.

Marcin Bedka radny:
−

może odłożyć podjęcie tej uchwały dopóki RDLP tej kwestii nie rozstrzygnie.

Maciej Batura Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

uważa, że RDLP ustanowi służebność w ramach dobrosąsiedzkich kontaktów.

Marek Ogrodziński radny:
−

rozumie, że działka nr 311 należy do RDLP, dlatego uważa, że dla RDLP zależy na ustanowieniu
służebności na działce nr 309/3.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 19 glosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXXI/269/2016
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą
własność Miasta Szczecinek. /dot. nr ewid.309/3/

Ad.8.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXXI/270/2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Leśna-Żwirownia” w Szczecinku.
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Ad.9.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Jacek Pawłowicz radny:
−

okazuje się, że firmy fotowoltaiczne są jednak opłacalne.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXXI/271/2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Koszalińska-3” w Szczecinku.

Ad.10.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Edyta Wojnicz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:
−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXXI/272/2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „Parkowa” w Szczecinku.

Ad.11.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Marek Ogrodziński Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska:
−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,

−

porównał zapisy projektu uchwały z zapisami uchwały zmienianej.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania nad uchwałą.
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W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXXI/273/2016
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/163/2015 Rady Miasta Szczecinek
z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Szczecinek.

Ad.12.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Marek Ogrodziński Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska:
−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,

−

porównał zapisy projektu uchwały z zapisami uchwały zmienianej.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXXI/274/2016
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/164/2015 Rady Miasta Szczecinek
z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad.13.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

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

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Jacek Pawłowicz radny:
−

przypomniał, że na poprzedniej sesji

zwrócił uwagę, że Burmistrz przez wiele lat wydawał

zarządzenia pomimo, iż przedmiotową kwestię mogła uchwalić jedynie Rada Miasta, wydanie w tej
kwestii zarządzenia było niezgodne z prawem, teraz została przygotowana uchwała tak, jak to
powinno być zrobione od początku, Burmistrz wielokrotnie mówił wcześniej, że radni opozycji są
niemądrzy, i że wielu spraw nie rozumieją, dzisiaj to dzięki opozycji widać, że to Burmistrz nie wiedział
i nie rozumiał, dziwne, że Burmistrz mający sztab urzędników i obsługę prawną tego nie zauważył,
−

obecnie odbędzie się głosowanie nad sprawą, która już się odbyła, dlatego zwraca się z pytaniem do
Skarbnika Miasta – jakie to może mieć konsekwencje ?

Grzegorz Kołomycki Skarbnik Miasta:
−

stwierdził, że to nie obciąża budżetu miasta.
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Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

z wypowiedzi radnego wynika, że jest cała ekipa urzędników, która powinna ten błąd zauważyć, i to
się zgadza, nie ma możliwości, aby Burmistrz znał wszystkie przepisy prawa,

−

Miejska Jednostka Obsługi Oświaty prowadzi określoną działalność i powinna czuwać nad zmianami
w prawie, to się stało w MJOO, nie jest prawdą, że przez wiele lat wydawanie zarządzeń w tej kwestii
było niezgodne z prawem, ponieważ do czasu zmiany ustawy, zgodnie z poprzednio obowiązującą
ustawą było to regulowane właśnie poprzez zarządzenia Burmistrza, po zmianie prawa poprzedni
prawnik z MJOO tej zmiany nie zauważył, dlatego doszło do tej sytuacji,

−

przyznaje, że to nie powinno mieć miejsca, ale czasami dochodzi do pewnych błędów,

−

to, że radny to zauważył, to Burmistrz za to radnemu dziękuje.

Marek Ogrodziński radny:
−

tez dziękuje radnym opozycji za zwrócenie uwagi na tę kwestię.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zwrócił się z pytaniem, jak od strony prawnej wygląda sytuacja, że będzie głosowanie nad kwestią,
która już się wydarzyła ?

Czesław Podkowiak mecenas:
−

potwierdza to, co powiedział Burmistrz, tylko MJOO ponosi za tę sytuację odpowiedzialność.

Jacek Pawłowicz radny:
−

nie pytał, kto ponosi odpowiedzialność, ale o to, że będzie glosowanie nad tym, co już zostało
uregulowane.

Czesław Podkowiak mecenas:
−

na przyszłość proponowana uchwała zachowuje aktualność, chociaż nie może obowiązywać wstecz,

−

głosowanie nad uchwałą jest niezbędne.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

proponowana uchwała Rady Miasta jest merytorycznie tożsama z treścią zarządzenia Burmistrza,

−

trudno w tym przypadku pokazać, że ktoś został skrzywdzony, z podjęciem uchwały nie

można

czekać do nowego roku.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zapytał, jakie konsekwencje finansowe dla budżetu Miasta ma to, że nabór do przedszkoli odbył się
bez uchwały Rady Miasta ?

Grzegorz Kołomycki Skarbnik Miasta:
−

nie wie, o jakie konsekwencje radnemu chodzi, nie widzi żadnych.
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Jacek Pawłowicz radny:
−

chodzi o to, że będzie głosowanie nad kwestiami, które zostały już uregulowane, a to oznacza, że za
tym już poszły pieniądze z budżetu Miasta,

−

czy nie zachodzi tu sytuacja polegająca na naruszeniu dyscypliny finansów publicznych ?

Grzegorz Kołomycki Skarbnik Miasta:
−

uważa, że jeśli zostanie podjęta uchwała a Regionalna Izba Obrachunkowa jej nie zakwestionuje, to
nie będzie żadnego naruszenia, uważa, że nie ma żadnych konsekwencji finansowych, ewentualnie
naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Marcin Bedka radny:
−

skoro może zachodzić naruszenie dyscypliny finansów publicznych, to czy zostało to zgłoszone do
Regionalnej Izby Obrachunkowej ?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

nie rozumie o co radnemu chodzi, takiego doniesienia jako Burmistrz nie zamierza zrobić, ponieważ
opozycja na pewno takie doniesienie uczyni.

Jacek Pawłowicz radny:
−

prosi Burmistrza, żeby nie obrażał radnych opozycji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

uważa, że to nie obrażanie, tylko stwierdzenie faktu,

−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXXI/275/2016
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych
szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Szczecinek jest organem prowadzącym.

Ad.14.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Obrady opuścił radny Marek Ogrodziński. Pozostało 18 radnych.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania nad uchwałą.
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W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 18 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXXI/276/2016
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty
w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.

Ad.15.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję,

−

poinformowała, że radni otrzymali poprawioną wersję projektu uchwały.

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 18 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXXI/277/2016
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek o powierzeniu Burmistrzowi Miasta Szczecinek
uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego.

Obrady opuścił radny Marcin Bedka. Pozostało 17 radnych.

Ad.16.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 17 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXXI/278/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Na salę obrad powrócił radny Marcin Bedka. Obecnych 18 radnych. Salę obrad opuściła radna Renata Rak.
Pozostało 17 radnych.
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Ad.17.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 17 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXXI/279/2016
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych
„Zacisze” w Szczecinku.

Ad.18.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 4 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”.

Na salę obrad powrócił radny Marek Ogrodziński. Następnie na salę obrad powróciła radna Renata Rak.
Obecnych 19 radnych.
Marcin Kaszewski Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej:
−

przedstawił laudację dotyczącą postaci Władysława Bartoszewskiego,

−

„Władysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 1922 r. w Warszawie. Uczestniczył w cywilnej obronie
stolicy we wrześniu 1939 r. Jesienią 1940 r. został zatrzymany w łapance na Żoliborzu i wysłany do
obozu koncentracyjnego Auchwitz – Birkenau (nr obozowy 4427). 8 kwietnia 1941 r. zwolniony dzięki
staraniom Polskiego Czerwonego Krzyża. Po odzyskaniu wolności włączył się w działalność
konspiracyjną. Współpracował ze Związkiem Walki Zbrojnej oraz Frontem Odrodzenia Polski.
W sierpniu 1942 r. został żołnierzem Armii Krajowej. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim,
podczas którego redagował „Wiadomości z Miasta i Wiadomości Radiowe”. W uznaniu zasług
otrzymał wówczas awans na podporucznika, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami oraz Krzyż
Walecznych. Po upadku powstania wciąż działał w AK, a po jej likwidacji w organizacji „Nie”. W 1946
r. wstąpił do PSL Stanisława Mikołajczyka, jedynej liczącej się wobec komunistów partii opozycyjnej.
15 listopada 1946 r. został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i osadzony w więzieniu. Zwolniony
wiosną 1948 r., ponownie aresztowany 14 grudnia 1949 r. i skazany na osiem lat więzienia.
W sierpniu 1954 r. ze względu na zły stan zdrowia zwolniony na roczną przerwę w odbywaniu kary.
2 marca 1955 r. Najwyższy Sąd Wojskowy uznał Władysława Bartoszewskiego za niesłusznie
skazanego. Po odzyskaniu wolności zajął się działalnością publicystyczną, pisał do tygodnika „Stolica”
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oraz „Tygodnika

Powszechnego”. Kontynuował

też studia

polonistyczne na Uniwersytecie

Warszawskim, podjęte jeszcze w październiku 1941 r. na tajnym Wydziale Humanistycznym UW.
Na ręce prof. Juliana Krzyżanowskiego złożył pracę magisterską, ale decyzją rektora został skreślony
z listy studentów. 18 kwietnia 1963 r. za pomoc udzielaną Żydom podczas II wojny światowej został
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przez kilka kolejnych miesięcy
przebywał w Izraelu, gdzie w imieniu Rady Pomocy Żydom „Żegota” odebrał dyplom Sprawiedliwy
Wśród Narodów Świata. Trzy lata później został uhonorowany medalem. W listopadzie 1963 r.
nawiązał współpracę z Radiem Wolna Europa. W ciągu kilku kolejnych lat wiele podróżował po
krajach Europy Zachodniej, USA i Izraelu, gdzie nawiązywał kontakty z przedstawicielami polskiej
emigracji. W związku z działalnością opozycyjną na okres czterech lat (1970 – 1974) został objęty
zakazem druku na terenie PRL. W latach 1973 - 1985 wykładał historię najnowszą w I Katedrze
Historii Nowożytnej Polski na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Po wprowadzeniu stanu
wojennego został internowany, jako jeden z założycieli Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania
przy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Początkowo przebywał w areszcie w Białołęce,
a następnie w ośrodku internowania w Jaworzu na poligonie drawskim. Dzięki wsparciu krajowego
i zagranicznego środowiska intelektualistów został zwolniony wiosną 1982 r. W lipcu 1982 r. wszedł
w skład redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Kolejne lata to szereg wjazdów do RFN, gdzie wykładał
na uniwersytetach m.in. w Monachium. Od Rządu Bawarii otrzymał wówczas tytuł naukowy profesora.
Po upadku komunizmu oddał Polsce nieocenione usługi jako wytrawny dyplomata. W latach 1990 –
1995 pełnił funkcję ambasadora RP w Austrii. Dwukrotnie był też ministrem spraw zagranicznych (od
marca do grudnia 1995 r. w rządzie Józefa Oleksego jako minister prezydencki, powołany przez
Lecha Wałęsę, oraz od czerwca 2000 r. do października 2001 r. w rządzie Jerzego Buzka). W latach
1997 – 2001 pełnił godność senatora IV kadencji. 20 listopada 2007 r. został mianowany sekretarzem
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnikiem premiera Donalda Tuska ds. relacji
międzynarodowych. Bogata twórczość piśmiennicza profesora Bartoszewskiego obejmuje ok. 40
książek i blisko 1500 artykułów, publikowanych w kilku językach. Za wybitne zasługi, których
świadectwem pozostaje niezwykle bogaty życiorys, profesor Władysław Bartoszewski został
uhonorowany dziesiątkami nagród i odznaczeń. M.in. Kawaler Orderu Orła Białego (1995). Władysław
Bartoszewski był ponadto doktorem honoris causa ośmiu uczelni zarówno w Polsce jak i za granicą
a także honorowym obywatelem: Państwa Izrael, Dolnego Śląska oraz Warszawy, Gdyni, Wrocławia,
Gdańska, Szczecina i Sopotu. Zmarł w Warszawie 24 kwietnia 2015 r.
Paweł Kwak radny:
−

do wczoraj zastanawiał się czy wstrzymać się od głosu przy tej kandydaturze, jednak radny Marcin
Kaszewski nie dodał jednej rzeczy: Władysław Bartoszewski trafił do Auschwitz z łapanki, natomiast
Witold Pilecki celowo, by stworzyć tam struktury ruchu oporu,

−

w roku 2006 zarówno Witold Pilecki jak i gen. August Emil Fieldorf „Nil" mieli otrzymać Order Orła
Białego, w kapitule odznaczenia zasiadał Władysław Bartoszewski, który głosował przeciwko tym
kandydaturom, na patrona jednej z głównych ulic miasta radni Platformy Obywatelskiej chcą osobę tak
kontrowersyjną?
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−

radny ma wiele cytatów wypowiedzi Władysława Bartoszewskiego, których nie chce przytaczać na
sesji.

Marcin Kaszewski radny:
−

uważa kandydaturę Władysława Bartoszewskiego za dobrą i na pewno PO wniosku nie wycofa,

−

jest przekonany, że gdyby Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zaproponował zamiast Władysława
Bartoszewskiego w pierwszej kolejności Witolda Pileckiego i tak opozycja protestowałaby, bo to Klub
Radnych PO,

−

uważa, że nie powinno się na ten temat spierać, radny Paweł Kwak mówi, że ma wiele cytatów
z wystąpień Władysława Bartoszewskiego, i bardzo dobrze,

−

zdaniem radnego warto zapamiętać jeden: "Warto być przyzwoitym".

Paweł Kwak radny:
−

jeden z cytatów Władysława Bartoszewskiego bardzo go boli, ponieważ mówił o ojczyźnie radnego:
"Polska to brzydka panna bez posagu, która nie powinna być wybredna",

−

dlatego swoje zdanie co do tej kandydatury podtrzymuje.

Marcin Bedka radny:
−

w zeszłej kadencji, wówczas, gdy radnym nie był, ale oglądał posiedzenia Rady Miasta, padła
kandydatura radnych opozycji dotycząca nazwania placu im. Lecha Kaczyńskiego,

−

wówczas radni PO mówili, że kandydatury nie powinny dzielić, ale łączyć, że takie kontrowersyjne
kandydatury należy wcześnie uzgadniać, dziś opozycja mówi, że ta kandydatura dzieli radnych i dzieli
mieszkańców, i to bardzo, główna ulica miasta będzie nosiła imię osoby, która dzieli Polaków,

−

radni Platformy Obywatelskiej mówili w poprzedniej kadencji, że Lech Kaczyński dzieli, wówczas ta
kandydatura nie została przyjęta,

−

dziś osoba Władysława Bartoszewskiego, która również dzieli, okazuje się, że jest już fajna i ekstra,

−

w tym miejscu radny przytoczył słowa zawarte w petycji mieszkańców Szczecinka do Rady Miasta
o nazwanie ulicy 9 Maja ulicą 8 Maja: "Mieszkańcy nie akceptują rozgrywek międzypartyjnych,
w ramach których dąży się do narzucenia nam osoby, która przez mieszkańców nie jest akceptowana,
ta osoba nic pozytywnego nie zrobiła dla Szczecinka, osoba ta za życia bardzo negatywnie
wypowiadała się o Polakach, a w czasie wojny z nieznanych przyczyn osoba ta wyjechała
z Oświęcimia pociągiem 1 klasy";

−

radny wie, że jest to indywidualna propozycja Burmistrza, którą radni PO szybko podchwycili i uznali,
że jest świetna, radny wie, że dla Burmistrza i radnych PO zdanie 14 mieszkańców ulicy 9 Maja ma
się nijak, prosi jednak, aby podejść do sprawy rzeczowo, nie kopać dołów tylko je zasypywać, a taką
nazwą rozkopywany jest kolejny dół, osobiście będzie głosował przeciw i jest za tym, żeby zmienić
nazwę tej ulicy na inną, nie Władysława Bartoszewskiego.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

wyjaśniła, że pismo mieszkańców ul. 9 Maja znajduje się w Biurze Rady Miasta, ale wpłynęło już po
obradach Komisji, która opiniowała wniosek o nadaniu ulicy nowego patrona,
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−

stwierdziła, że są mieszkańcy ul. 9 Maja, którzy akceptują Władysława Bartoszewskiego ,

−

nazwy nowych ulic, zarówno Witolda Pileckiego jak i Władysława Bartoszewskiego nie były
konsultowane z mieszkańcami, mieszkańcy nie mają inicjatywy uchwałodawczej, taką możliwość ma
Klub Radnych, w tym wypadku żaden Klub nie wystąpił z inną inicjatywą w tej kwestii.

Janusz Rautszko radny:
−

niestety, sytuacja powtarza się podobnie jak wtedy, kiedy Rada Miasta w poprzednim składzie miała
dokonać wyboru pomiędzy prezydentem Kaczyńskim i Józefem Piłsudskim,

−

stało się tak, ponieważ tak jak teraz, oba Kluby nie uzgodniły tych projektów uchwał, dlatego padają
na tej sali sformułowania, których żal słuchać, jeżeli nie ma konsensusu, a ten konsensus musiał być
osiągnięty przed rozpoczęciem tej sesji, to niestety radni skazani są na to, co się teraz dzieje, to jest
niedopuszczalne,

−

wówczas z radnym Wiesławem Drewnowskim apelował, aby oba projekty wycofać, tak się nie stało
i dalsza dyskusja była prowadzona w niesmacznym tonie,

−

gdy się zapoznał z zapisami projektów zmian nazw obu ulic miał zamiar głosować zarówno za
Władysławem Bartoszewskim jak i rotmistrzem Pileckim, był bowiem przekonany, że projekty zostały
pomiędzy klubami uzgodnione, tak się jednak nie stało, dlatego będzie prosił o wyłączenie go
z głosowania nad obu uchwałami,

−

jest mu bardzo, bardzo przykro, że kolejny raz nie ma konsensusu w tak ważnych sprawach, nad
którymi nie powinno być żadnych dyskusji.

Jacek Pawłowicz radny:
−

czas już najwyższy, by radni tu na lokalnym ogródku przestali dzielić Polaków,

−

Przewodnicząca Rady Miasta mówi, że zna na ulicy 9 Maja mieszkańców, którzy są za Władysławem
Bartoszewskim,

−

radny prosi, aby jednak wziąć pod uwagę, że są osoby, które są temu przeciwne,

−

dlatego opozycja uważa, że nazwa ulicy powinna być taka, żeby nie powodowała podziałów,

−

idźmy w kierunku, aby nie dzielić a łączyć Polaków, bo w ten sposób daleko się nie zajdzie,propozycja
mieszkańców nadania nazwy 8 Maja jest bardzo słuszna, Platforma Obywatelska ma w swojej nazwie
"obywatelskość", czy PO chce mieć taką samą "obywatelskość", jaką miała Milicja Obywatelska?

−

wnioskuje o to, żeby Władysław Bartoszewski nie był patronem ulicy, o której w tej chwili mowa.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

uśmiechał się jak radny Jacek Pawłowicz mówił dlatego, że hipokryzja wychodzi opozycji uszami
i nosem, z każdego otworu, słucha radnych opozycji jak mówią, że nie należy na tej sali dzielić, tylko
należy łączyć, opozycja jest przykładem ludzi, którzy dzielą od dawna, tu nie ma lepszego przykładu
na ludzi, którzy dzielą, radni opozycji nie zamierzają uzyskiwać konsensusu w żadnej ważnej sprawie,

−

radny Rautszko mówił, że powinno się uzyskać konsensus, to jest życzenie, które w tej kadencji jest
nie do spełnienia, hipokryzja to najlepsze słowo jak się słucha tego, o czym mówią radni opozycji,

−

oczywiście wcześniej było widomo, jaka będzie reakcja opozycji,
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−

teraz opozycja powołuje się na pismo obywateli, którzy nie chcą takiej ulicy, ponieważ Władysław
Bartoszewski pierwszą klasą wyjeżdżał pociągiem z obozu z Auschwitz,

−

dlaczego radni opozycji nie powołują się na inne argumenty obywateli, którzy na stronach
internetowych wypisują o ohydnym Żydzie, który teraz ma być patronem ulicy,

−

Burmistrz przynajmniej nie zna innego tak chwalebnego życiorysu, którym mógł się poszczycić
Władysław Bartoszewski,

−

radnych opozycji po prostu boli to, że w pewnym okresie swojego życia Władysław Bartoszewski
niepochlebnie wyrażał się o PiS-ie i o Jarosławie Kaczyńskim, to jest główny powód, dla którego
dzisiaj opozycja wymyśla argumenty, które mają obrzydzić tę osobę, to wybitny człowiek, człowiek
odznaczony medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, ten list tych 14 osób jest obrzydliwy,
„pierwszą klasą wyjechał z Auschwitz, nigdy nic dobrego nie mówił o Polakach, bo przecież to nie był
Polak, to był Żyd”, radny Jacek Pawłowicz jednak wie, że to jest niepoprawnie polityczne, radny tak
myśli, ale tego nie powie, taka jest wiedza Burmistrza na ten temat, Władysław Bartoszewski to był
wspaniały człowiek, nie wie, jakie jeszcze muszą paść argumenty, by ten człowiek był patronem ulicy,
ale według opozycji on nie może być, przecież na tabliczce nie może wisieć nazwisko Żyda, to
radnych opozycji boli, niech radny Jacek Pawłowicz takich min nie robi, bo taka jest prawda, niech
radny przytoczy opinie obywateli Szczecinka z Internetu, część radnych opozycji tam pisze.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zaapelował do Przewodniczącej Rady Miasta prosząc o

przerwanie skandalicznej wypowiedzi

Burmistrza, zapowiadając, że spotka się w tej sprawie z Burmistrzem w sądzie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

stwierdziła, że radny Jacek Pawłowicz nie ma teraz prawa głosu.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

powiedział, że spotka się z radnym w sądzie, ponieważ już jest wyznaczona rozprawa w sądzie za
Obywatela Włapko, chyba w listopadzie, na pewno dojdzie do spotkania w sądzie również z radnym
Andrzejem Grobelnym, Burmistrz przyznaję radnemu rację – zobaczą się w sądzie, uważa, że niczego
nie powiedział, za co można go pozwać,

−

uważa, że opozycja nie chce mówić argumentów, którym przyklaskuje, a które pojawiają się głównie
w Internecie, podobne argumenty padły z usta radnego Romana Matuszka podczas obrad komisji,

−

skoro jest ul. 9 Maja to najlepiej zrobić kosmetyczną zmianę i z 9 Maja zrobić 8 Maja,

−

ciekawe czy to samo opozycja będzie mówić, jak za chwilę będzie rozmowa o rotmistrzu Pileckim –
chwalebnej osobie, Burmistrz nie ma nic przeciwko temu, że kandydatura Witolda Pileckiego na
patrona ulicy została wystawiona przez PiS,

−

Platforma Obywatelska nie będzie mówić, tak jak robi to opozycja - ciekawe jak mu się udało uciec
z Auschwitz? jakoś inni nie uciekali, to są ohydne insynuacje, Stalingrad zamienić na Wołgograd,
a 9 Maja na 8 Maja, i wszystko zdaniem opozycji będzie w porządku?
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Marek Ogrodziński radny:
−

przedstawił dokonania Władysława Bartoszewskiego oraz jego postawę posiłkując się wspomnieniami
i literaturą, uważa, że zachowanie opozycji to jest obraza dla tych, którzy przeszli przez gehennę
związaną z II wojną światową, radnych opozycji i radnych PO dzieli wiele, ale pamięć o ludziach,
którzy narażali swoje życie dla innych, powinna być ponad podziałami.

Jacek Pawłowicz radny:
−

stwierdził, że dla radnych opozycji jest bez różnicy, czy ktoś był, czy nie był Żydem,

−

to Platforma Obywatelska przez cały czas to wyciąga i nie wiadomo dlaczego?

−

zadaniem Przewodniczącej Rady Miasta jest reagować, jeśli Burmistrzowi puszczają nerwy,

−

radny czuje się obrażony, przed chwilą Burmistrz powiedział, że radni opozycji piszą na forach
obrzydliwe rzeczy, czy Burmistrz wie, którzy radni to robią? chciałby, aby Burmistrz powiedział teraz,
który z radnych opozycji coś napisał ? apeluje, aby wybrać nazwę ulicy, która wszystkich będzie
łączyć.

Marcin Bedka radny:
−

czuje się obrażony, jeśli ktoś sugeruje mu, że jest antysemitą, będzie się mocno zastanawiał nad tym,
czy nie pociągnąć tej sprawy dalej przed sąd, Burmistrz powiedział, że radny nie przytoczył reszty tych
antysemickich słów, a przecież zdaniem Burmistrza radny tak myśli,

−

ale właśnie radny tak nie myśli, chciałby zwrócić uwagę na to, że przeczytał pismo od mieszkańców
i to co tam zostało napisane, i nie ze wszystkimi ich argumentami może się zgodzić,

−

kandydatura rotmistrza Pileckiego jest taka, że nie dzieli, natomiast kandydatura Władysława
Bartoszewskiego, który miał olbrzymie zasługi w swoim życiu - ta osoba dzieli,

−

Polska ma wielu królów, którzy nie mają w Szczecinku ulic, jest wielu sławnych dowódców, natomiast
Burmistrz wybiera osobę, która z założenia jest kontrowersyjna,

−

radny nie jest antysemitą, jeśli Burmistrz ma na to jakieś dowody, to radny chce je usłyszeć.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

uważa, że nie powiedział nic, za co można go pozwać, przysłuchiwanie się tej dyskusji
i argumentom padającym ze strony opozycji to coś obrzydliwego,

−

wiedział, że opozycja będzie głosować przeciwko, ale to, że będzie się tu posługiwać jakimiś
wyrwanymi z kontekstu zdaniami z życiorysu Władysława Bartoszewskiego to przesada,

−

opozycja nie jest w stanie zdyskredytować tego człowieka, na pewno nie radny Jacek Pawłowicz, ani
nie radny Marcin Bedka, nie są oni w stanie temu człowiekowi zaszkodzić.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

nie uważa, żeby słowa Burmistrza były obraźliwe,

−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania nad propozycją zmiany w projekcie
uchwały żeby zamiast „Władysława Bartoszewskiego” było „8 Maja”.
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W głosowaniu jawnym Rada Miasta przy 5 głosach „za” w/w wnioskiem i 1 głosie „wstrzymującym się”,
13 głosami „przeciw” odrzuciła proponowaną zmianę.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 14 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”
podjęła uchwałę:
Nr XXXI/280/2016
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Szczecinku. /Władysława Bartoszewskiego/

Obrady opuścił radny Jerzy Kania. pozostało 18 radnych.

Ad.19.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

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

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Roman Matuszak radny:
−

przedstawił w formie prezentacji multimedialnej laudację sylwetki Witolda Pileckiego.

Wydruk prezentacji stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Marcin Kaszewski radny:
−

była burzliwa dyskusja dotycząca kandydatury Władysława Bartoszewskiego, teraz omawiany jest
projekt uchwały w sprawie nazwania ulicy imieniem rotmistrza Pileckiego,

−

gdyby radni Platformy Obywatelskiej zaczęli się zachowywać tak, jak poprzednio radni opozycji, to
Platforma Obywatelska byłaby przeciwko tej uchwale, ale radni PO są za rozsądkiem,

−

to sygnał dla opozycji, że można znaleźć wspólne rozwiązanie.

Marek Ogrodziński radny:
−

rotmistrz Pilecki to kolejna świetlista postać w panteonie bohaterów, chwała takim ludziom,

−

nie wie, jak Witold Pilecki uciekł z obozu koncentracyjnego, ale był wybitnym Polakiem,

−

dziękuje opozycji, że taka wybitna postać będzie patronem ulicy w Szczecinku.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania nad uchwałą.
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W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 18 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXXI/281/2016
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Szczecinku. /Witolda Pileckiego/

Ad.20.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

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

Komisja proponuje podjęcie uchwały.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej:
−

sprawa „Obywatela Włapko” była już poprzednio omawiana, wiadomo też, że ta sprawa swój finał
będzie miała w sądzie, składa wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Andrzej Grobelny radny:
−

zwrócił uwagę, że próbuje się zamknąć dyskusję na etapie, zanim się jeszcze ta dyskusja zaczęła.

Małgorzata Bała radna:
−

popiera wniosek radnego Marcina Kaszewskiego o zamknięcie dyskusji,

−

sprawa będzie miała swój finał w sądzie, a radni już o tym dyskutowali na poprzedniej sesji.

Marcin Bedka radny:
−

jest przeciwko kneblowaniu ust radnym opozycji i jest przeciwko zamykaniu dyskusji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

dyskusja odbyła się już na poprzedniej sesji Rady Miasta Szczecinek,

−

ze względu na brak dalszych uwag co do wniosku formalnego, przystąpiła do głosowania nad tym
wnioskiem.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 14 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”
postanowiła zakończyć dyskusję nad projektem uchwały.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 14 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”
podjęła uchwałę:
Nr XXXI/282/2016
w sprawie rozpatrzenia wezwania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obywatela Włapko
w Szczecinku.
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Ad.21 Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
Jacek Pawłowicz radny:
−

zapytał o zarządzenie Burmistrza dotyczące powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 3,

−

wiadomo, że za trzy lata będą wygaszane gimnazja, dlaczego powierzono to stanowisko na okres
5 lat ? przy likwidacji Gimnazjum to się będzie wiązało z koniecznością wypłacenia odprawy.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

wyjaśnił, że kończyła się kadencja Dyrektora Gimnazjum i trzeba było wyłonić nowego,

−

odbył się wybór, który zwykle następuje na 5 lat, żeby skrócić ten okres trzeba byłoby mieć pewność,
kiedy konkretnie gimnazja zostaną wygaszone, w obecnej sytuacji jeszcze tego nie wiadomo.

Jacek Pawłowicz radny:
−

można było powołać Dyrektora na trzy lata, ponieważ wiadomo, że te zmiany będą, ale Burmistrz
przyjął okres pięcioletni,

−

zwrócił się z kolejnym pytaniem dotyczącym zarządzenia nr 113/2016 w sprawie dokonania zmian
w budżecie miasta na 2016r., radny uważa, że zmiany w budżecie to kompetencja Rady Miasta
i powinny być dokonane w formie uchwały.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

wyjaśnił, że nie wszystkie zmiany w budżecie dokonywane są w formie uchwały Rady Miasta,

−

niektóre mogą być wprowadzone zrządzeniem Burmistrza.

Grzegorz Kołomycki Skarbnik Miasta:
−

poprosił radnego o wyjaśnienie, o co radnemu chodzi.

Jacek Pawłowicz radny:
−

uważa, że zmiany w budżecie powinny być wprowadzane w formie uchwały Rady Miasta,
a nie w formie zarządzenia Burmistrza, i że to wynika z ustawy.

Grzegorz Kołomycki Skarbnik Miasta:
−

wyjaśnił, że w tym zrządzeniu nie dokonano zmian leżących w kompetencjach Rady Miasta, ale
pozostających w gestii Burmistrza.

Jacek Pawłowicz radny:
−

poinformował, że zada to pytanie na piśmie.

Czesław Podkowiak mecenas:
−

poinformował, że są przypadki dopuszczone w prawie, gdzie zmiany w budżecie mogą być
wprowadzone zarządzeniem Burmistrza,

−

gdy otrzyma pytanie radnego na piśmie, jednoznacznie się do tego odniesie.
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Edyta Wojnicz radna:
−

nawiązując do wypowiedzi dotyczących wygaszania gimnazjów wyjaśniła, że gimnazja będą
wygaszane za trzy lata licząc od zakończenia obecnego pierwszego roku.

Marek Ogrodziński radny:
−

to dłuższy proces, ale teraz jeszcze nie ma ustawy, która tę kwestię by regulowała,

Ad.22 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
Uwag nie zgłoszono.
Ad.23 Wnioski i zapytania radnych.
Andrzej Grobelny radny:
−

zwrócił się do radnej Małgorzaty Bała odnośnie jej wcześniejszej wypowiedzi, że sprawa „Obywatela
Włapko” jest w sądzie, w sądzie jest sprawa z oskarżenia prywatnego złożonego przez Burmistrza,
dotycząca absurdalnych zarzutów związanych z wręczeniem Burmistrzowi plakatu,

−

radny wierzy, że Burmistrz tę sprawę przegra, w uchwale chodziło natomiast o dzieło rzeźbiarza.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

gdyby sąd uważał, że zarzuty są absurdalne, to nie wszczynałby sprawy.

Małgorzata Bała radna:
−

to co powiedziała, to był pewien skrót myślowy, ale cały czas chodzi o „Obywatela Włapko”.

Andrzej Grobelny radny:
−

Przewodnicząca Rady Miasta na każdej sesji mówi o w/w sprawie w sądzie, chociaż sama też ma
sprawę w sądzie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

tylko o tej sprawie przypomniała.

Jacek Pawłowicz radny:
−

wokół jeziora jest trasa rowerowa, radny też z niej korzysta, jest przeciwstawność interesów pomiędzy
tymi co jeżdżą rowerami a tymi, którzy spacerują, czy jest możliwość, aby część trasy rowerowej,
która biegnie przez park, w jakiś sposób oddzielić lub oznaczyć, radny tylko sugeruje i prosi
o zastanowienie się nad tym, bo nie wie jak to rozwiązać, jedni i drudzy mają rację.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

zwrócił uwagę, że radny znowu „tylko sugeruje” i „nie wie, w jaki sposób to rozwiązać”.

Jacek Pawłowicz radny:
−

tylko rzucił problem, nad którym trzeba byłoby się zastanowić.
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Andrzej Grobelny radny:
−

jest nowy pomysł dotyczący wypożyczania rowerów w Szczecinku, są 4 proponowane punkty: SAPiK,
Zamek, Ratusz i gdzieś jeszcze, ale nie pamięta gdzie, ten pomysł bardzo mu się podoba, uważa, że
powinien być też punkt na Osiedlu Zachód i przy Dworcu PKP,

−

zapytał, jaka jest wizja rozwoju tego pomysłu ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

do kogo radny kieruje to pytanie ?

Andrzej Grobelny radny:
−

wie, że wykonuje to prywatna firma, ale nie wie, kto z ramienia Miasta to zlecał.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

radny nie wie, że to pomysł prywatnej firmy COMDREW, który dopiero jest testowany,

−

możliwe jest zawarcie kontraktu samorządowego,

−

jeśli dojdzie do realizacji pomysłu, to może miasto skorzysta z tej propozycji wypożyczalni rowerów,

−

uważa, że po mieście najlepiej poruszać się rowerami.

Andrzej Grobelny radny:
−

gdyby ten pomysł wypalił, to byłoby świetnie, w Szczecinie to zostało dobrze rozwiązane,

−

rozumie, że w Szczecinku robi to COMDREW, i że Miasto nie ma tu nic do rzeczy.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

gdyby radny słuchał odpowiedzi Burmistrza, to by wiedział, że COMDREW dopiero ten pomysł testuje,

−

jeszcze nie wiadomo, czy COMDREW przystąpi do kontraktu samorządowego,

−

też jest zwolennikiem takiego rozwiązania.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

najpierw radny zadaje pytanie, a potem nie słucha odpowiedzi, ten projekt jest realizowany przez
prywatną firmę, jeśli Miasto dostanie promesę na dofinansowanie, to będzie to współrealizować.

Grażyna Kuszmar radna:
−

zwróciła się z pytaniem do Prezesa PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku odnośnie zapowiadanych
w mediach ogólnopolskich podwyżek cen wody i ścieków w 2017r. w całym kraju, jak to będzie
wyglądało w Szczecinku ? czy PWiK też szykuje jakąś „niespodziankę” od nowego roku ?

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

to nie PWiK wymyślił zmiany tylko ustawodawca, nowa propozycja ustawy wprowadza dwie stawki
nowej opłaty, nie zmienią się zasady naliczania opłat,
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−

to nie zmienia istotnie wysokości opłat, ale dopóki nie zostanie uchwalona, nie wiadomo jak to będzie
wyglądało, cena w Szczecinku jest niska, stąd przyrost opłat wysoki, podatki wchodzące w cenę wody
będą wynosiły ok.50% opłaty.

Marcin Bedka radny:
−

zwrócił się do Burmistrza z pytaniem dotyczącym latarni usuniętych z Placu Wolności, co się z nimi
stało, czy będą gdzieś przechowywane?

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

wyjaśnił, że chodzi o słupy oświetleniowe, ich stan jest tak zły, że zachodzi konieczność ich wymiany,
zostaną skasowane.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag stwierdziła, że porządek sesji został wyczerpany,

−

zamknęła sesję.

Obrady Rady Miasta zakończono o godz. 12:25.
Na tym protokół zakończono.

Protokołował:

Przewodnicząca Rady Miasta:

Dariusz Krupski

Katarzyna Dudź
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