PROTOKÓŁ Nr XXXV/2016
z XXXV Sesji VII Kadencji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Szczecinek w dniu 19 grudnia 2016 roku

Ustawowy skład Rady Miasta: 21 radnych. Obecnych: 20 radnych, według załączonej listy obecności.
Nieobecny radny: Janusz Rautszko. Spóźnieni radni: Małgorzata Bała i Marcin Bedka.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przywitała zebranych stwierdzając wymagane kworum, tj. 18 radnych, i o godz. 9:00 otworzyła sesję,
przedstawiając porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 21.11.2016r.
3. Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Szczecinek konsultacji społecznych w sprawie
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok.
5. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025.
6. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok.
7. Uchwała w sprawie przekazania przez Miasto Szczecinek w drodze darowizny na rzecz Powiatu
Szczecineckiego prawa własności nieruchomości.
8. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
9. Uchwała w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność Miasta
Szczecinek. (255 nieruchom.)
10. Uchwała w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność Miasta
Szczecinek. (16 nieruchom).
11. Uchwała w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta
Szczecinek na lata 2017-2021”.
12. Uchwała w sprawie zmiany statutu Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku.
13. Uchwała w sprawie powołania Miejskiej Rady Oświaty w Szczecinku.
14. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.
15. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2017.
16. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
18. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
19. Wnioski i zapytania radnych.
20. Zamknięcie sesji.

Do obrad dołączyli spóźnieni radni: Małgorzata Bała i Marcin Bedka. Obecnych 20 radnych.
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Ad.2.
Protokół z sesji: z dnia 21.11.2016r. został w głosowaniu jawnym przyjęty przez Radę Miasta jednogłośnie
20 głosami „za”.

Ad.3.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, 4 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw”,

−

niezależnie od kwestii merytorycznych, wniosek radnych opozycji jest spóźniony, ponieważ wpłynął
18.11.2016r. a projekt budżetu na 2017r. został przedstawiony przez Burmistrza 15.11.2016r.

Jacek Pawłowicz radny:
−

według opinii mecenasa wniosek jest spóźniony, ale radny się z takim stwierdzeniem nie zgadza,
ponieważ opozycja wnioskuje o wprowadzenie zmian w ramach proponowanego budżetu na 2017r.,

−

idąc tokiem rozumowania radnych Platformy Obywatelskiej w ogóle nie można byłoby możliwości
wprowadzenia jakichkolwiek zmian w projekcie budżetu.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła uwagę, że wniosek opozycji wpłynął po wydaniu opinii przez wszystkie Komisje.

Jerzy Kania radny:
−

skoro radny Jacek Pawłowicz powołuje się możliwość wprowadzenia zmian, to już poszczególne
Komisje zaopiniowały negatywnie wnioski opozycji.

Jacek Pawłowicz radny:
−

radny Jerzy Kania mija się z prawdą, ponieważ pierwszy wniosek opozycji o wprowadzenie zmian do
projektu budżetu Miasta na 2017r. wpłynął w dniu 25.11.2016r. przed godz.15:00,

−

drugi wniosek trafił do Przewodniczącej Rady Miasta w poniedziałek 28.11.2016r.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

w dniu 25.11.2016r. wniosek wpłynął do Biura Obsługi Interesantów, a do Biura Rady Miasta trafił
w poniedziałek 28.11.2016r. po posiedzeniach Komisji, które obradowały w tym dniu w godzinach
rannych, Komisje wniosku wtedy jeszcze nie widziały.

Jacek Pawłowicz radny:
−

chodziło mu o to, że wniosek w piątek trafił przed zamknięciem Urzędu Miasta, i że oba wnioski
praktycznie trafiły do Przewodniczącej Rady Miasta w dniu 28.11.2016r.
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Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

proponuje, aby nie skupiać się na kwestii wyłącznie formalnej, radny Jacek Pawłowicz ma trochę racji,
że gdyby radni i Komisje wyraziły zgodę, to można byłoby te przesunięcia w budżecie zrobić,

−

ale żaden z radnych opozycji na żadnym posiedzeniu Komisji nie poruszył tego tematu,

−

a przecież trzeba umieć obronić swoją propozycję, dlaczego ma być zmiana w wydatkach
i przychodach budżetowych, na żadnym z posiedzeniu Komisji opozycja tego tematu nie poruszyła,
temat pojawił się dopiero na doraźnie zwołanym posiedzeniu Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, ale
już po zaopiniowaniu projektu budżetu,

−

inną kwestią jest to, czy w ogóle w takim mieście jak Szczecinek potrzeby jest budżet obywatelski.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej:
−

Burmistrz już wszystko w tym temacie powiedział, dzisiejsza dyskusja rozpoczęła się praktycznie już
na dzisiejszym posiedzeniu przed sesją Komisji Budżetowo-Ekonomicznej,

−

zwraca uwagę, że w Szczecinku od kilku lat funkcjonuje budżet obywatelski, tylko pod inną nazwą: rad
osiedli, gdyby wybrano komplet 12 rad osiedli, to by tej rozmowy dzisiaj nie było, przy wyborach do
rad osiedli nie widział zaangażowania ze strony radnych opozycji,

−

przy komplecie rad osiedli byłaby do wykorzystania przez te rady kwota ok. 700 tys. zł, czyli tyle, o ile
wnioskuje opozycja, te rady osiedli, które powstały, realizują fajne zadania na swoim terenie,

−

jest też urządzana dzielnica Świątki, powstała tam siłownia zewnętrzna za ok. 25 tys. zł,

−

jeżeli powstałby w Szczecinku budżet obywatelski, ale wybrano by tylko jedną propozycję, to
pozostałe obszary byłyby poszkodowane, dlatego rady osiedli uważa za lepsze rozwiązanie,

−

na jednym z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności radny Marcin Bedka mówił,
że jest przeciwny tworzeniu budżetu obywatelskiego, ciekawe jakie jest dzisiaj jego zdanie ?

Marcin Bedka radny:
−

nawiązując do słów Burmistrza powiedział, że zmiany proponowane przez opozycję nie przeszły
i zostały odrzucone według formuły „wszystkie rączki w górę”, Burmistrz wcześniej był na
samorządowej imprezie, gdzie mówił, jak to większość rządząca Polską robi krzywdę Polakom, radny
mówi, że uchwalane w Szczecinku budżety były szkodliwe dla mieszkańców,

−

odnośnie słów radnego Marcina Kaszewskiego jest zdania, że gdyby wszystkie rady osiedla powstały,
mogłyby wypełniać rolę budżetu obywatelskiego, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej stwierdził, że
te rady osiedli trzeba zrobić i radni PO robili wszystko, żeby składy tych rad były ich, to zaprzecza
„obywatelskości”, jaką PO ma w swojej nazwie, opozycja uważa, że rady osiedla powinny powstać
tam, gdzie ludzie chcą ich powstania, ci, co mają obywatelskość w swojej nazwie, nie bardzo
interesują się tym, czego oczekują obywatele.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

nie przypomina sobie, żeby był zakaz kandydowania do rad osiedli.
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Marcin Kaszewski radny:
−

niech radny Marcin Bedka poda chociaż jeden przykład nacisku ze strony Platformy Obywatelskiej na
radę osiedla, prosi, żeby radny Marcin Bedka teraz na to odpowiedział.

Marcin Bedka radny:
−

nie zna wszystkich projektów realizowanych przez wszystkie funkcjonujące rady osiedla,

−

wie jedynie o swojej radzie osiedla, nie odnosił się do inwestycji realizowanych w ramach rad osiedli,
ale do tego, jak te rady były powoływane.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

to radny Marcin Bedka zaczął tę dyskusję.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

rady osiedli jako małe gremia lepiej wiedzą, co jest bardziej potrzebne na ich osiedlu,

−

jest zestawienie inwestycji wykonanych przez wszystkie rady osiedli na łączną kwotę ponad 160 tys.zł,

−

gdyby powstały wszystkie rady osiedli, to ich budżet wynosiłby ponad 600 tys. zł,

−

nie ma przeszkód, żeby radni opozycji angażowali się w tworzenie i funkcjonowanie rad osiedli, jak
np. radna Małgorzata Bała z Platformy Obywatelskiej, która po spotkaniach z mieszkańcami starała
się o uruchomienie przy osiedlu Kopernika specjalnej strefy aktywnego wypoczynku, to najlepszy
przykład tego, że Platforma Obywatelska nie realizuje własnych zachcianek, także radny Maciej
Batura bardzo aktywnie angażował się w doprowadzenie do realizacji tego projektu.

Marcin Bedka radny:
−

zwraca uwagę, że radnym PO udaje się zrobić pewne rzeczy nieformalnie,

−

kiedyś Zastępca Burmistrza potrafił podać mu rękę i odpowiadał radnemu „dzień dobry”, dziś już nie,

−

dziś już Zastępca Burmistrza nie chce z radnym rozmawiać.

Jacek Pawłowicz radny:
−

ul. Kopernika to idealny przykład działań pijarowskich, kilka inwestycji zostało wykonanych, ale prosi,
żeby nie mówić, iż to dzięki temu, że radni PO spotykają się z mieszkańcami,

−

tam, gdzie mieszka, czyli na osiedlu Świątki powstała siłownia na powietrzu, Burmistrz w 2009r. czyli
jeszcze przed włączeniem Świątek do Szczecinka zapewniał, że mieszkańcy tej dzielnicy będą
traktowani tak, jak mieszkańcy Szczecinka, do Szczecinka Świątki należą już od 7 lat, niemal w każdej
części miasta są urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu, ale na Świątkach takich urządzeń nie
ma, chyba, że chodzi o urządzenia, które umiejscowione są koło domu Przewodniczącej Rady Miasta,
ale to nowa część Świątek, w tzw. starej części Świątek takich urządzeń nie ma, apeluje, żeby
Burmistrz wszystkich mieszkańców traktował jednakowo.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przy jej domu nie ma siłowni, nie ma domu nad jeziorem, a właśnie nad jeziorem przy plaży jest ta
siłownia.
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Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

jeżeli chodzi o Świątki to jest zdziwiony uwagami radnego Jacka Pawłowicza, ponieważ tam
wykonano wiele inwestycji drogowych, zbudowano małe rondo, ustawiono nowe oświetlenie,
przebudowano ul. Staszica, radny Jacek Pawłowicz rozumuje tak, jakby nadal mieszkał na wsi,

−

Świątki to dziwna dzielnica, ale Burmistrzowi zależy, żeby tam warunki się poprawiły,

−

koło domu radnego Jacka Pawłowicza też wykonano remont drogi, a jaka jest odległość od domu
radnego do istniejącej na Świątkach siłowni ? to ok. 1100m,

−

radny chce siłowni – jak to nazwał – w starej części Świątek, ale takie siłownie lokuje się w pięknej
scenerii, w Szczecinku jest już 21 gniazd z urządzeniami do ćwiczeń na powietrzu, dlatego
w budżecie na 2017r. nie przewidziano środków na ten cel, chyba że z budżetu rady danego osiedla,

−

radny Jacek Pawłowicz kłamie, ponieważ tam, gdzie obiecano, wszystko zostało wykonane, ponieważ
radni PO są ludźmi honoru, radny Jacek Pawłowicz był oportunistą przy przyłączaniu Świątek do
Szczecinka, ale teraz jest radnym Miasta i niech o tym nie zapomina.

Jacek Pawłowicz radny:
−

powołał się na pismo podpisane przez ok. 50 mieszkańców Świątek złożone ok. 1 rok temu,
zawierające prośbę o wykonanie siłowni zewnętrznej w ich części dzielnicy,

−

odnośnie wykonanych inwestycji, faktycznie przebudowano ul. Staszica, ale ta ulica biegnie wzdłuż
domu radnej PO, a kończy się tuż przed jego domem, to mu nie przeszkadza, ale to pokazuje, w jaki
sposób Platforma Obywatelska podchodzi do tych kwestii.

Małgorzata Bała radna:
−

chce zdementować to, co sugeruje opozycja, że tylko pomysły PO są realizowane,

−

ale tak to jest, gdy na przykład pomysł utworzenia strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Kopernika
powstał 4 lata temu, a nie przed wyborami, a ludzie dowiedzieli się o tym dopiero, gdy ta strefa
powstała, to nie jest tak, jak sugeruje opozycja, że przynosi się pomysł i chce, żeby od razu był
zrealizowany, to wymaga wielu konsultacji, analiz, wielokrotnych wizyt u Burmistrza w celu próby
przekonania go do danego pomysłu,

−

bardzo radnych prosi o większe zabieganie o własne sprawy, chętnie w tym pomoże.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

zwrócił się do radnego Jacka Pawłowicza, że jeśli chodzi o to, czy Burmistrz wykonał jakieś zadanie
wyjaśnia, że władze Miasta zgłosiły udział w konkursie o dofinansowanie placu sportoworekreacyjnego przez NESTLE, była duża akcja promocyjna, należało się włączyć do tej akcji,

−

łatwiej jest uprawiać politykę, niż włączyć się w konkretne działania, na terenie Szczecinka jest już 21
siłowni, czyli na 2000 mieszkańców przypada jedna siłownia, a radny zebrał tylko 50 podpisów.

Marcin Kaszewski radny:
−

podejmując dyskusję wiedział, że opozycja kompletnie nie potrafi obronić swojego wniosku,
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−

jest oburzony wypowiedziami radnego Jacka Pawłowicza dotyczącymi działań radnych PO, iż
rzekomo uprawiają jakiś pijar.

Jacek Pawłowicz radny:
−

efektem tego, że jest kilka rad osiedli jest to, że z jednej z tych rad wpłynął wniosek o wypłatę diet dla
przewodniczących rad osiedli, jeśli ktoś zdecydował się na pracę społeczną, to powinien to robić
społecznie, ale jest osoba, która chce otrzymywać za to pieniądze,

−

chodzi o to, żeby dać ludziom szansę na myślenie obywatelskie, a budżet obywatelski to jeden ze
sposobów na to, żeby mieszkańcy więcej się angażowali, mieszkańcy pokazali, że nie chcą w
Szczecinku rad osiedli, mieszkańcy pokazali, że chcą budżet obywatelski, np. Pan Lachowicz, to
mieszkaniec, który zainicjował tę akcję, to jest inicjatywa oddolna, która może wspierać pracę
radnych, dziwi się, że taka inicjatywa nie została zgłoszona przez radnych, ponieważ to tworzy
społeczeństwo obywatelskie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

radny Jacek Pawłowicz kłamie, żadnego wniosku przewodniczącej rady osiedla o wynagrodzenie nie
było, był jedynie wniosek o zwrot kosztów i diety dla wszystkich przewodniczących rad osiedli,

−

niech radny Jacek Pawłowicz nie kłamie.

Jacek Pawłowicz radny:
−

prosi, aby to Przewodnicząca Rady Miasta nie kłamała, przewodnicząca rady osiedla chciała
przyznania diety, dlatego prosi, żeby na ten temat nie kłamać.

Maciej Batura radny:
−

miała być dyskusja o budżecie obywatelskim, a nie o dietach dla przewodniczących rad osiedli,

−

czym jest społeczeństwo obywatelskie ? z radną Małgorzatą Bałą spotykał się z mieszkańcami osiedla
Kopernika, spotkania były otwarte dla wszystkich, ale radnych opozycji na nich nie było,

−

na te spotkania przychodzi bardzo dużo ludzi, jedno chwalą działania Burmistrza, inni nie,

−

osiedle Kopernika to najbardziej zagęszczone osiedle w Szczecinku, blok stoi przy bloku, dziś
nie wyobraża sobie tego osiedla bez strefy aktywnego wypoczynku, tam mieszka większość ludzi
starszych, dla których dotarcie nad jezioro jest dużym problemem, strefa cieszy się dużym
zainteresowaniem mieszkańców osiedla i innych dzielnic Szczecinka, prosi, żeby nie zarzucać, iż
Platforma Obywatelska realizuje swoje pomysły tylko tam, gdzie ma większość.

Edyta Wojnicz radna:
−

uważa, że została wywołana przez radnego Jacka Pawłowicza podczas jego wypowiedzi odnoszącej
się do remontu drogi na Świątkach, biegnącej wzdłuż jej domu,

−

radny twierdzi, że ta ulica kończy się przed jego domem, ale to nie prawda, droga po remoncie kończy
się tam, gdzie kończyła się przed remontem, gdzie był radny, kiedy walczono o remont tej drogi ?,
kiedy trzeba było ratować tę drogę, gdzie były niebezpieczne miejsca i uszkodzone studzienki,
stwarzające zagrożenie dla samochodów i uczniów,
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−

gdzie był radny, kiedy inna studzienka przy domu radnego została uszkodzona i stwarzała zagrożenie
dla dzieci idących do szkoły ? to radna zgłaszała ten problem, radnego nie było, gdzie był radny, kiedy
radna zgłosiła konieczność koszenia trawy, przecież radny jest z organizacji ekologicznej.

Jacek Pawłowicz radny:
−

nie wie gdzie był w tym czasie, kiedy została uszkodzona studzienka, ale koło jego domu takiej
studzienki nie ma, wie gdzie był, kiedy budowano drogę, która biegnie przy domu radnej, był przy
koszeniu trawy z mieszkańcami, radna chyba wtedy była w pracy, radny stara się zgłaszać sprawy
i problemy mieszkańców osiedla, ale nie jest wysłuchiwany w Ratuszu.

Renata Rak radna:
−

ma odczucie, że radny Jacek Pawłowicz nie zna zasad funkcjonowania rad osiedli nazywając
działania radnych PO działaniami pijarowskimi, opozycja stawia zarzut, że Platforma Obywatelska
angażowała ludzi do powstania rad osiedli, trudno ten zarzut zrozumieć.

Paweł Kwak radny:
−

w kampanii wyborczej spotkał się z prośbą mieszkańców o budowę boiska przy ul. Klasztornej,

−

próbuje zabiegać o to jako radny, ale bez efektu,

−

gratuluje radnej Małgorzacie Bale, że jej się udało, cieszy się, że radna deklaruje pomoc, ponieważ
jego propozycja nie została wzięta pod uwagę, chętnie skorzysta z pomocy radnej.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

trudno oczekiwać, żeby Miasto bez zgody Spółdzielni Mieszkaniowej realizowało inwestycję na terenie
będącym własnością Spółdzielni, w jaki sposób formalno-prawny Miasto ma zrealizować inwestycję
nie na swoim terenie? zostanie wysłane pismo w tej sprawie do Spółdzielni,

−

została wykonana inwestycja na os. Zachód, kolejna przy ul. Wodociągowej,

−

rozmawiał z Panią Barbarą Kucab Prezes Spółdzielni, Miasto czeka na propozycję od Spółdzielni, bo
Spółdzielnia wie lepiej, gdzie jej mieszkańcy potrzebują takiej inwestycji, nie ma znaczenia, czy to
pomysł radnego opozycji, czy byłby to pomysł radnego PO, nie ma tu żadnego drugiego dna,

−

jako przykład pozytywnego działania podał budowę pojemników pół-podziemnych na śmieci .

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

prosi o wrócenie do meritum dyskusji.

Paweł Kwak radny:
−

nie doszukuje się drugiego dna, chodzi mu o to, żeby zabezpieczyć środki na ten cel w budżecie na
2017r., gdyby Spółdzielnia wskazała teren.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza:
−

Miasto jest ograniczone budżetem, dwa tygodnie temu było spotkanie z Panią Prezes Spółdzielni,
która mówi, że może dofinansować inwestycję tylko w 50%.
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Małgorzata Kuszmar radna:
−

prosi o merytoryczną dyskusję, której brakuje, dlatego składa wniosek formalny o zakończenie
dyskusji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

dopuściła 2 głosy przeciw wnioskowi i jeszcze 1 głos za wnioskiem.

Andrzej Grobelny radny:
−

uważa, że budżet obywatelski jest dobrą sprawą, rad osiedli jest za mało, chociaż te, które powstały
działają świetnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zapytała, czy radny jest za wnioskiem, czy przeciw ?

Andrzej Grobelny radny:
−

jest przeciw zakończeniu dyskusji, zwrócił się z pytaniem do Burmistrza, czy jeśli opozycja złoży
odpowiednią listę podpisów pod wnioskiem o przyjęcie budżetu obywatelskiego, to Burmistrz
uwzględni to w następnym projekcie budżetu ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

odebrała radnemu głos, ze względu na wypowiedź nie dotycząca wniosku formalnego,

−

poprosiła Pana mecenasa Czesława Podkowiaka o opinię.

Czesław Podkowiak mecenas:
−

jeśli został zgłoszony wniosek o formalne zakończenie dyskusji, to można dopuścić tylko 2 głosy za
wnioskiem i 2 glosy przeciw wnioskowi, każdy może zgłosić wniosek formalny,

−

wniosek formalny nie podlega ocenie, ponieważ zostanie rozstrzygnięty przez głosowanie, pytanie
radnego Andrzeja Grobelnego do Burmistrza to pytanie merytoryczne, nad którym nie powinno być w
tym momencie dyskusji.

Marcin Bedka radny:
−

jest za kontynuacją dyskusji, radna Małgorzata Kuszmar przed zgłoszeniem wniosku najpierw
wystosowała apel o dyskusję merytoryczną, której zabrakło, radna zamiast rozpocząć dyskusję
merytoryczną zgłosiła wniosek formalny.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

padły już głosy za wnioskiem i 1 głos przeciw niemu.

Marcin Bocheński radny:
−

jest za zakończeniem dyskusji,
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−

wykazano, że rady osiedla stosują pewną formę budżetu obywatelskiego, a tam gdzie rady osiedli
nie funkcjonują, też są przez Miasto realizowane różne zadania.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad wnioskiem formalnym.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 12 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym się
postanowiła zakończyć dyskusję nad projektem uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta przy 5 głosach „za”, 14 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym
się” odrzuciła projekt uchwały „w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Szczecinek konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok”.
Uchwała w/w sprawie nie została podjęta.

Ad.4.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, radni opozycji wnioskowali o dokonanie
przesunięcia w projekcie budżetu na kwotę 700.000zł na budżet obywatelski, co Komisja zaopiniowała
negatywnie, Komisja Budżetowo-Ekonomiczna przeanalizowała również stanowiska poszczególnych
Komisji odnośnie projektu budżetu miasta na 2017r. w zakresie kompetencji każdej z Komisji;

−

Przewodniczący Komisji przedstawił Radzie Miasta opinie poszczególnych Komisji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przedstawiła uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej,

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie o wieloletniej

prognozie finansowej, w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2017r.
Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

chce przybliżyć budżet miasta na 2017r., nie tyle radnym, którzy się z nim zapoznali, ale bardziej
mieszkańcom, którzy nie mają takiej możliwości albo brak im cierpliwości, żeby przeanalizować cały
dokument; budżet na 2017r. zapowiada się jako najlepszy budżet w historii Szczecinka, znacznie
wzrastają dochody, w 2017r. budżet przekroczy 150 mln zł, takiej sytuacji jeszcze nie było,

−

dochody majątkowe zostaną przeznaczone tylko na inwestycje, dochody bieżące na wydatki bieżące
i na inwestycje, Burmistrz podał kwoty planowanych poszczególnych dochodów,
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−

największe wpływy spodziewane są z tytułu udziału w podatku od dochodu od osób fizycznych, więcej
niż w 2016r. co oznacza, że miasto się dobrze rozwija, i że co raz więcej osób płaci podatki, bo więcej
osób zarobkuje, drugim istotnym źródłem dochodu Miasta są podatki od nieruchomości, Skarbnik ma
w tej kwestii inne zdanie, ale Burmistrz uważa, że w 2017r. będzie to większa kwota,

−

inne pozostałe dochody będą pochodziły z podatku dochodowego od osób prawnych,

−

uważa, że udział Miasta w tym podatku jest niski i wolałby, żeby był większy,

−

na planowane dochody majątkowe składają się między innymi dochody z przewidywanej sprzedaży
mienia, zakłada się, że będzie to mniej, niż w 2016r., to ostrożne podejście do tej pozycji budżetu,

−

nie można obecnie określić wysokości subwencji i dotacji, ponieważ ich jak jest ich wysokość okaże
się dopiero w trakcie roku budżetowego, deficyt budżetowy, czyli różnica między dochodami
a wydatkami, na koniec 2017r. wolne środki w budżecie mają wynosić 5.738.614,00zł, ponieważ
przychody będą wyższe, dotychczasowy deficyt zostanie pokryty z wolnych środków,

−

wydatki bieżące mają być sfinansowane wyłącznie z dochodów bieżących, nie planuje się
przeznaczenia na ten cel dochodów np. ze sprzedaży mienia, w 2017r. różnica pomiędzy dochodami
bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosić będzie ponad 5 mln zł, co jest bardzo dobrą informacją,

−

kwota ok. 32 mln zł długu w skali budżetu Miasta to suma niewielka, na koniec 2017r. dług spadnie do
21,9% budżetu ogólnego, mówiono wcześniej o spirali zadłużania Miasta, a Burmistrz mówił, że dług
będzie spłacany, i że wówczas trzeba było brać kredyty, ponieważ do każdej złotówki Miasta
dopłacano drugą złotówkę, dzisiaj, pomimo iż dopuszczalne jest zadłużenie wynoszące do 60%
budżetu, na koniec 2017r. wynosić ma ono tylko ok. 21 %, co oznacza, że budżet szczecinka jest
bezpieczny, Miasto w kolejny rok wchodzi z wolnymi środkami.

Andrzej Grobelny radny:
−

zgłasza wniosek formalny o zmniejszenie kwoty wydatków w budżecie zgodnie z wnioskami opozycji
i przeznaczeniem tej kwoty na budżet obywatelski.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła Pana mecenasa Czesława Podkowiaka o opinię, czy wniosek radnego traktować jako
wniosek formalny ?

Czesław Podkowiak mecenas:
−

to wniosek merytoryczny, a nie formalny, i może być zgłoszony ale w formie propozycji poprawki do
projektu uchwały.

Andrzej Grobelny radny:
−

po zastanowieniu, ze względu na to, że wnioski opozycji zostały odrzucone, wnosi o zmniejszenie
o kwotę 100.000,00zł wydatków na in vitro, i przeznaczenie tej kwoty na hospicjum,

−

jeżeli w budżecie na 2017r. uwzględniona zostanie kwota 100.000,00zł na szczecineckie hospicjum to
opozycja będzie głosowała za przyjęciem budżetu.
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Marek Ogrodziński radny:
−

z uwagą wysłuchał słów Burmistrza na temat budżetu Miasta na 2017r.,

−

jego stanowisko co do rozwoju Miasta jest takie, że trzeba się zadłużyć, żeby się rozwijać, chodzi o to,
żeby umiejętnie te pieniądze zainwestować, prze lata, kiedy jest radnym, widzi pozytywne efekty, oraz
słyszy pozytywną ocenę mieszkańców i ludzi odwiedzających Szczecinek,

−

skąd się bierze rozwój Szczecinka ? z tego, że każdego roku jest dobrze konstruowany budżet,

−

dziękuje Burmistrzowi za dobre konstruowanie budżetu, dług jest spłacany, Miasto się rozwija,

−

Światowa Organizacja Zdrowia niepłodność uznała za chorobę społeczną, to nie jest problem jednej
osoby, to problem pary i rodziny, jeśli występuje niemożność posiadania własnego biologicznego
dziecka jest to choroba, ale skoro dzięki in vitro stanie się to możliwe, to jest to uzdrowienie rodziny,

−

niestety program in vitro został przez rząd zamknięty, ale wsłuchując się w potrzebę i oczekiwania par,
które nie mają dziecka, można tym ludziom jednak pomóc,

−

proponuje, aby w Szczecinku zastanowić się, czy nie można wygospodarować na ten cel środków,

−

dlaczego kwota 100.000zł ? w populacji Szczecinka 20% mieszkańców cierpi na bezpłodność, czyli co
piąta para, 2% populacji ma bezwzględną bezpłodność, i nie ma innej możliwości, jak mieć dziecko
dzięki in vitro (ok. 16 par), to prawdopodobnie dane nie doszacowane, ponieważ nawet 20 par rocznie
może mieć ten problem, dlatego planuje się wsparcie finansowe dla tych osób, ze strony Miasta jest to
bardzo dobry krok, ten program musi być obwarowany bardzo dokładnymi wymogami prawnymi,
warto te 100.000zł zabezpieczyć w budżecie Miasta.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

mieszkańcy zapamiętają słowa radnego Andrzeja Grobelnego, jako osoby przeciwnej in vitro,

−

Burmistrz jest absolutnym zwolennikiem i popiera in vitro, i będzie zadowolony, jeśli radni uchwalą
środki na ten cel, wtedy trzeba będzie napisać odpowiedni program,

−

odnośnie środków na hospicjum Burmistrz informuje, że jest za jak najszybszym zakończeniem
formalności związanych z uruchomieniem hospicjum, ale są z tym jakieś problemy,

−

LIONS CLUB Szczecinek zebrał ok. 6.000zł na hospicjum oraz otrzymał z centrali LIONS CLUB na
ten cel znaczną kwotę 250.000zł, jest jednak problem z przekazaniem tych środków ze względu na
trudności z uruchomieniem hospicjum, co może wyjaśni radna Grażyna Kuszmar,

−

jeśli się okaże, że hospicjum uzyska zgodę na uruchomienie, to obiecuje wrócić do tego tematu.

Grażyna Kuszmar radna:
−

wyjaśniła, że pewne problemy są na chwilę obecną, ale nie ma już żadnych, jeśli chodzi o zgodę Kurii
Biskupiej.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

nie mówi, że z hospicjum dzieje się coś złego, tylko że są jeszcze do załatwienia pewne kwestie
formalne, związane z własnością gruntu, obecnie nie wiadomo jeszcze, kto będzie tam pracował, kilka
kwestii musi być jeszcze wyjaśnionych, Miasto przeznaczyło już w dwóch kolejnych latach po
100.000zl na hospicjum, dlatego nie trzeba Burmistrza namawiać na takie dofinansowanie,
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−

Burmistrz przekazał też znaczne środki na hospicjum z własnych zasobów jako osoba prywatna,
ciekawy jest, ile prywatnie na hospicjum przeznaczył radny Andrzej Grobelny ?

Czesław Podkowiak mecenas:
−

wyjaśnił, że jest w zarządzie Stowarzyszenia będącego inicjatorem budowy hospicjum w Szczecinku,

−

nie ma żadnego problemu z uruchomieniem hospicjum, zostanie zawarta umowa użyczenia na okres
15 lat z możliwością przedłużenia, od strony formalnej nie ma żadnych utrudnień.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

opozycja złożyła dwa wnioski, prosi o sprecyzowanie, który wniosek poddać pod glosowanie,

−

o godz. 10:45 ogłosiła przerwę w obradach do godz. 10:50.

Obrady wznowiono o godz. 10:50. Obecnych 18 radnych. Poza radnym Januszem Rautszko nieobecni także
radni: Marcin Bedka i Krzysztof Zawada.

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

otworzyła dyskusję na nowo.

Andrzej Grobelny radny:
−

wycofuje pierwszy wniosek prosząc o uwzględnienie wniosku dotyczącego zmniejszenia wydatków na
in vitro w pkt 11 i przeznaczenie tej kwoty na hospicjum,

−

jeśli wniosek zostanie przyjęty, opozycja zagłosuje za budżetem na 2017r.

Renata Rak radna:
− program dofinansowania in vitro jest przykładem inicjatywy oddolnej, która wpłynęła od mieszkańców
Szczecinka, nie ma tu różnicy światopoglądów, nikt tych osób nie namawiał, same się zgłosiły,
− z tego co wie, większość z radnych ma własne biologiczne dzieci, apeluje, żeby dać innym ludziom na
to szansę.

Na salę obrad powrócili radni: Marcin Bedka i Krzysztof Zawada. Obecnych 20 radnych.

Jacek Pawłowicz radny:
− gdyby Platforma Obywatelska naprawdę poważnie traktowała in vitro, to w projekcie budżetu byłoby
opisane w jaki sposób dofinansowanie to będzie funkcjonowało, a to zostało przedstawione bardzo
ogólnie, Platforma Obywatelska przygotowując to „na kolanie” pokazała, że traktuje ten temat nie
poważnie, radny Marek Ogrodziński mówi, że przyjeżdżają turyści do Szczecinka i im się tu podoba,
− jak radny chciałby, żeby miasto podobało się także jego mieszkańcom,
− propozycja Klubu Radnych Razem dla Szczecinka to budżet zrównoważony bez deficytu, chociaż w
tym roku jest mniejszy deficyt.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
− zapytała, czy radny Jacek Pawłowicz słuchał radnego Andrzeja Grobelnego, który z propozycji
opozycji się wycofał ? wszystkie wnioski radnych z Razem dla Szczecinka wpłynęły po wszystkich
posiedzeniach poszczególnych Komisji, radni opozycji nie poruszyli tego tematu na tych
posiedzeniach.

Jacek Pawłowicz radny:
−

Przewodnicząca Rady Miasta mówi nieprawdę, radni opozycji zgłaszali swoje uwagi, tylko radni PO
nie chcieli ich słuchać, dyskusja o budżecie obywatelskim pokazała, że jest to budżet adresowany do
mieszkańców, żeby to mieszkańcy mogli decydować na co przeznaczyć określone środki z budżetu.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zacytowała fragment protokołu z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności oraz
fragment protokołu z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, tam nie było mowy o budżecie
obywatelskim.

Marcin Bedka radny:
−

zaznacza, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności miał przy sobie
wniosek dot. budżetu obywatelskiego i poinformował o tym radnych,

−

Burmistrz powiedział, że też ma ten dokument, ale okazało się, że nie mieli go radni, jak radnym PO
na czymś zależy, to wszyscy radni niezwłocznie otrzymują wszystkie dokumenty, jeśli dla PO coś
nie pasuje, to zwleka się z przekazaniem radnym dokumentów i informacji,

−

Przewodnicząca Rady Miasta nie może stwierdzić, że nie powiedział o wniosku na posiedzeniu
Komisji, bo powiedział, jednak nie przyjęto propozycji zmian zgłoszonych do projektu budżetu przez
opozycję, opozycja chciała dać szansę radnym PO, żeby dzięki uwzględnieniu wniosków opozycji,
radni opozycji mogli zagłosować za budżetem, ale PO nie widzi żadnych możliwości kompromisu,
hipokryzja aż bije w oczy.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

wniosek opozycji został złożony w Biurze Obsługi Interesantów w piątek przed końcem dnia pracy
Urzędu Miasta, Komisja Budżetowo-Ekonomiczna odbyła się w poniedziałek o godz. 8:00,

−

Przewodnicząca stwierdza, że w tym czasie Biurze Rady Miasta nie było jeszcze wniosku opozycji
i Komisja wniosku nie znała, gdyby radny Marcin Bedka znał procedurę obiegu dokumentów
w Urzędzie Miasta, to by rozumiał funkcjonowanie Biura Rady Miasta.

Edyta Wojnicz radna:
−

na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności radni nie mieli wniosku opozycji,

−

prawdą jest, że Burmistrz miał ten dokument, ale może trzeba było ten wniosek złożyć wcześniej,

−

radny Marcin Bedka na posiedzeniu Komisji nawiązał do tego wniosku tylko ustnie.
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Marcin Bedka radny:
−

Komisja Budżetowo-Ekonomiczna odbyła się 15 minut przed sesją, Burmistrz wniósł propozycję
poprawek do uchwały, okazuje się, że można to zrobić, mimo, że opozycja złożyła swoje wnioski
wcześniej, radni ich nie otrzymali przed posiedzeniami Komisji.

Andrzej Grobelny radny:
−

prosi, żeby nie obrażać radnych opozycji, ponieważ nikt z opozycji w dniu dzisiejszym Burmistrza
nie obrażał.

Marek Ogrodziński radny:
−

kryterium i punktem odniesienia będzie rządowy program leczenia in vitro, to ma być wsparcie
programowe, procedura in vitro to kwota kilkunastu tysięcy złotych, kwota 5 tysięcy złotych to kwota
dodatkowa, żeby pary mogły uruchomić program, to kwota na leki i na rozpoczęcie programu,

−

mógłby zrobić radnym wykład na temat kryteriów, które są bardzo ostre, oceną spełniania kryteriów
zajmować się będą ludzie z zewnątrz, z kliniki, a nie on radny Marek Ogrodziński,

−

zakład realizujący program in vitro musi mieć odpowiedni certyfikat wydany przez Ministra Zdrowia,

−

ci ludzie będą kierowani do odpowiednich ośrodków zdrowia, gdzie następuje ocena, czy się
kwalifikują do udziału w programie, chodzi o podanie ręki, żeby pary mogły mieć swoje biologiczne
dzieci, niepłodność polega na tym, że para nie może uzyskać swojego biologicznego dziecka,

−

trzeba dziś oszacować, ile faktycznie będzie potrzeba.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

opozycja mówi, że świetnie uzasadniła wniosek, ale był obecny na posiedzeniach poszczególnych
Komisji i nie usłyszał tego uzasadnienia, podał konkretne przykłady, na pytanie do opozycji, z czego
w wydatkach ewentualnie zrezygnować, radni opozycji nie odpowiedzieli, radni opozycji albo
nie rozumieją, albo mają złe intencje.

Marcin Bedka radny:
−

chce zwrócić uwagę, że na posiedzeniu Komisji było poruszonych kilka kwestii,

−

zasada jest taka, radni uchwalają budżet, a Burmistrz ma ten budżet wykonać, jeśli tego nie potrafi,
niech zrezygnuje z pełnionej funkcji, nie wszyscy radni opozycji są przeciw in vitro, ale on jest
przeciwny, przy ślubowaniu niektórzy radni mówili „tak mi dopomóż Bóg”, czarny protest był przeciwko
zakazowi aborcji, jak widać słowa w/w ślubowania niektórych radnych mają się nijak do tego, żeby nie
zabijać zapłodnionego zarodka, ale to sumienie poszczególnych radnych.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

nie wie, czy radny Marcin Bedka rozróżnia program in vitro od aborcji, chyba nie, dlatego prosi, żeby
radny te kwestie rozróżniał, radny nie jest księdzem, dlatego apeluje, żeby radny nie mówił o sumieniu
innych radnych.
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Marcin Bedka radny:
−

uważa, że każdy może o to pytać.

Jacek Pawłowicz radny:
−

to, że na posiedzeniu Komisji nie próbował uzasadnić wniosku, to nieprawda, ponieważ wyraźnie to
omówił i uzasadnił, opozycja wszystkie wnioski omówiła i uzasadniła w sposób szczegółowy, to PO
swoje propozycje przygotowała ad hoc.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

przypomniał, że w projekcie budżetu na 2017r. wydatki na zieleń miejską wzrastają o 133%,
a opozycja prosiła o 300%.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

był na posiedzeniu Komisji, o którym mówi radny Jacek Pawłowicz, radny mówi nieprawdę,

−

przypomniał przebieg dyskusji na posiedzeniu Komisji, na którym Burmistrz uzasadnił szczegółowo
wszystkie kwoty,

−

radny Jacek Pawłowicz nie potrafił wyjaśnić o co mu chodzi, teraz radny się tylko uśmiecha.

Jacek Pawłowicz radny:
−

Burmistrz mówi nieprawdę.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła uwagę radnemu Marcinowi Bedce, który jej zdaniem chciał zabrać głos bez pozwolenia.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

poprosił Panią Bogumiłę Rybińską Kierownika Referatu Ochrony Środowiska UM Szczecinek, żeby
powiedziała, jak przebiegało posiedzenie Komisji.

Bogumiła Rybińska Kierownik referatu Ochrony Środowiska UM Szczecinek:
−

nikogo z radnych opozycji nie było na posiedzeniu Komisji, o której mowa.

Marek Ogrodziński radny:
−

nie wie, skąd radny Marcin Bedka pozyskał informację, że program in vitro to zabijanie dzieci,
żadnego zabijania dzieci tam nie ma, jako lekarz jest zaskoczony takim podejściem.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zdyscyplinowała radnych opozycji, żeby nie próbowali przerywać wypowiedzi innych radnych.

Marek Ogrodziński radny:
−

prosi radnego Andrzeja Grobelnego jako Przewodniczącego Klubu Radnych Razem dla Szczecinka
o dyscyplinowanie kolegów ze swojego Klubu do właściwego zachowania,
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−

kiedy po raz pierwszy dokonano przeszczepu serca (ok. 50 lat temu), wówczas Kościół Katolicki był
temu przeciwny, bo uważał, że to ingerencja w dzieło Boże, dziś nikt tego nie neguje, nawet księża
katoliccy poddają się przeszczepom serca, argumenty radnego to hipokryzja, idąc tym tokiem
myślenia, każde leczenie to ingerencja w dzieło Boże, reanimując człowieka to też zabawa w Boga,
bo ingeruje się w to, co uczynił Stwórca ?

Krzysztof Zawada radny:
−

wracając do posiedzenia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej potwierdza, że radny Jacek Pawłowicz nie
był w stanie odpowiedzieć na większość pytań, sugerowanie, że radnych opozycji interesuje budżet
obywatelski, to nieprawda, powołał się na działalność rad osiedli, cieszy się, że mieszkańcy mogą
posłuchać tego, jakie podejście mają radni opozycji.

Andrzej Grobelny Przewodniczący Klubu Radnych Razem dla Szczecinka :
−

jako Przewodniczący Klubu Radnych uważa, że wszystkie rady osiedla pracują doskonale, budżet
obywatelski to jednak inna kwestia, i to się ze sobą nie kłóci, budżet obywatelski to zupełnie oddolna
inicjatywa.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

trzeba jasno wskazać źródło finansowania budżetu obywatelskiego.

Renata Rak radna:
−

odnośnie zmian proponowanych przez opozycję dot. zmniejszenia wydatków na Straż Miejską uważa,
że nie zostało to przemyślane, radny Roman Matuszak głosował za zmniejszeniem środków na Straż
Miejską.

Jacek Pawłowicz radny:
−

budżet na Straż Miejską przewiduje kwotę 2.493.000,00zł, Straż Miejska nie ma już fotoradaru
i dobrze, uważa, że Straż Miejska w Szczecinku jest zbytnio rozbudowana, gdy nie ma na to
dodatkowych pieniędzy, chodzi o to, aby nie dokładać więcej pieniędzy na Straż Miejską, a nie o to,
żeby tę formację rozbudowywać, ta formacja powinna być finansowana w taki sposób, żeby więcej do
niej nie dokładać, w 2016r. było mniej wydatków na Straż Miejską, niż zaplanowana na 2017r.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

gdyby radny Jacek Pawłowicz porozmawiał z radnym opozycji, który był na posiedzeniu Komisji
Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego to by wiedział, że na 2016r. budżet Straży Miejskiej był
planowany bez dochodów z mandatu z fotoradaru,

−

w 2017r. przez 6 miesięcy mają być środki z Urzędu Pracy na obsługę monitoringu, pozostałe 6
miesięcy Straż Miejska musi sfinansować sama, zaś w 2016r. przez cały rok były środki z Urzędu
Pracy na obsługę monitoringu.
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Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

Przewodnicząca Rady Miasta już wyjaśniła, dlaczego w 2016r. były mniejsze środki na Straż Miejską,
niż zaplanowano w 2017r., nie ma mowy o żadnym rozbudowywaniu tej formacji,

−

mieszkańcy chcą, żeby kamer monitoringu przybyło więcej, to może wymagać zwiększenia
zatrudnienia obsady do obserwacji monitoringu,

−

mimo, że radny Marcin Bedka uważa inaczej, Straż Miejska jest w mieście potrzebna.

Jacek Pawłowicz radny:
−

tak, jak Policja, opozycja ma na ten temat odmienne zdanie od PO, opozycja nie zgadza się
z argumentacją Burmistrza i zrobiłaby to inaczej.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

inaczej, czyli jak? czy opozycja zrezygnowałaby z monitoringu ?

Jacek Pawłowicz radny:
−

nie, uważa, że monitoring jest potrzebny, ale inaczej zostałyby rozdysponowane środki.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

czy radny konsultował to z Komendantem Straży Miejskiej ?

Jacek Pawłowicz radny:
−

poprosił Burmistrza, żeby mu nie przeszkadzał w jego wypowiedzi.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

ciekaw jest, w jaki sposób radny rozwiązałby kwestie związane ze Strażą Miejską,

−

poprosił Komendanta Straży Miejskiej o przedstawienie swoich uwag.

Grzegorz Grondys Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku:
−

łatwiej zlikwidować jest coś, co funkcjonuje źle, niż coś, co funkcjonuje dobrze i ma dobre wyniki,

−

Straż Miejska funkcjonuje bardzo dobrze, jako przykład powołał się na wyniki kontroli NIK, w Straży
Miejskiej jest 26 etatów, podał strukturę zatrudnienia, jest tylko taka możliwość, że zostaną zdjęci
ludzie z patroli ulicznych i skierowani do obsługi monitoringu, wtedy patroli nie byłoby w ogóle,

−

system monitoringu wymaga to wielu ludzi na bieżąco reagujących na to, co obserwują monitory,

−

jeśli mówi się o tym, żeby nie zatrzymywać osób do obsługi monitoringu, to z czegoś wtedy trzeba
byłoby zrezygnować.

Roman Matuszak radny:
−

zwrócił Przewodniczącej Rady Miasta uwagę, że od dłuższego czasu dyskusja dotyczy tematu,
którego już praktycznie nie ma, ponieważ Pan Andrzej Grobelny w imieniu opozycji wycofał wniosek,
w tym dotyczący Straży Miejskiej, w związku z powyższym prosi, żeby skupić się na tym, czego
faktycznie obecnie dotyczy omawiany punkt.
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Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

dyskusja na ten temat trwa dlatego, żeby dać szanse opozycji, aby zagłosowała nad przyjęciem
budżetu na 2017r., pieniędzy na hospicjum nie trzeba zabierać z programu in vitro, ponieważ
Burmistrz deklaruje, że znajdzie pieniądze na ten cel, jeśli będzie decyzja Biskupa o przekazaniu
gruntów dla Stowarzyszenia, wie, że radni opozycji są teraz zdziwieni, ponieważ i tak nie chcieli
głosować za przyjęciem budżetu.

Marcin Bedka radny:
−

propozycja opozycji składa się z dwóch części, brak uwzględnienia którejkolwiek z tych części
nie pozwala opozycji zagłosować za przyjęciem budżetu, radni podejmą decyzje w swoich
sumieniach, ale on za in vitro nie będzie głosował, cieszy się, że Burmistrz zadeklarował środki na
hospicjum, ale jest przeciw in vitro.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

skoro znajdą się środki w budżecie na hospicjum, to na jaki cel przeznaczyć środki ewentualnie
zabrane z programu in vitro ?

Marcin Bedka radny:
−

na hospicjum, wniosek opozycji jest jednoznaczny.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag, przystąpiła do głosowania nad wnioskiem formalnym opozycji, aby
przenieść środki z programu in vitro dla hospicjum.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta przy 5 głosach „za”, 14 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”
odrzuciła wniosek opozycji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak uwag 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 XXXIV/302/2016
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok.
Ad.5.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami „za, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 16 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących
się” podjęła uchwałę:
Nr XXXIV/303/2016
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025.

Salę obrad opuścili radni: Andrzej Grobelny i Jerzy Kania. Pozostało 18 radnych.

Ad.6.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Maciej Batura Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

omówił projekt uchwały i przypomniał jej uzasadnienie,

−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 17 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”
podjęła uchwałę:
Nr XXXIV/304/2016
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok.

Na salę obrad wrócił radny Andrzej Grobelny. Obecnych 19 radnych.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:

−

o godz. 12:08 ogłosiła przerwę w obradach do godz.12:25.

Obrady zostały wznowione o godz. 12:25. Na sali obrad brak radnych: Marcina Kaszewskiego i
Marka Ogrodzińskiego. Obecnych 17 radnych.

Ad.7.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.
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Maciej Batura Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

omówił projekt uchwały i przypomniał jej uzasadnienie,

−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 17 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXXIV/305/2016
w sprawie przekazania przez Miasto Szczecinek w drodze darowizny na rzecz Powiatu
Szczecineckiego prawa własności nieruchomości.

Na salę obrad wrócił radny Marek Ogrodziński. Obecnych 18 radnych.

Ad.8.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Maciej Batura Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

omówił projekt uchwały i przypomniał jej uzasadnienie,

−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Marcin Bedka radny:
−

poprosił o zwrócenie uwagi na załącznik informacyjny do projektu uchwały, i zaznaczoną kolorem
żółtym działkę nr 81, w 2016r. działka ta została podzielona, Urząd Miasta wydał decyzję
zatwierdzającą podział działki, decyzję podpisał Pan Daniel Rak,

−

żeby jednak można było przeprowadzić taki podział, musi to być zgodne z planem zagospodarowania
przestrzennego, zacytował zapisu planu, z planu wynika, że podział działki jest możliwy, gdy
minimalna powierzchnia którejkolwiek z działek po podziale będzie wynosiła 1100m (11 arów), jeżeli
w tym przypadku działka nr 81/1 spełnia ten warunek, to już działka nr 81/2 warunku tego nie spełnia,

−

bezpośredni dostęp do drogi publicznej ma działka 81/1, działka 81/2 nie spełnia ustaleń planu
zagospodarowania przestrzennego, ustawa mówi, że w przypadku niezgodności z planem nie można
danej działki podzielić na mniejsze, dlatego zwraca się z pytaniem do Pana Daniela Raka, dlaczego
wydal decyzję, gdzie z trzech wymogów jednego wymogu decyzja ta nie spełnia ?

−

radny uważa, że jest to przekroczenie uprawnień przez Zastępcę Burmistrza Miasta, i że prawo
zostało złamane, i że może to zostać uznane za przestępstwo.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

zwrócił uwagę, że trzeba czytać zapisy całego planu, a nie jego fragment, przed wydaniem decyzji
wystąpiono o sporządzenie ekspertyzy w tej kwestii, ponieważ wystąpiły różnice zdań między
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Wydziałem Nieruchomości a Zastępcą Burmistrza Miasta, jeśli czegoś nie dopowiedział, to prosi
Dyrektora Wydziału Nieruchomości o uzupełnienie.

Tomasz Piesik Dyrektor Wydziału Nieruchomości UM Szczecinek:
−

była ekspertyza, że działka może być w ten sposób podzielona na wniosek właścicieli terenów
przyległych.

Marcin Bedka radny:
−

zgłosił wniosek, że chciałby otrzymać tę ekspertyzę na piśmie,

−

wracając do tematu podziału działki, nie ma w decyzji żadnego odniesienia do tego co mówi Pan
Daniel Rak, obowiązuje tu tylko wskazany przez radnego fragment planu,

−

zapytał, czego dotyczyła różnica zdań, o której wspomniał Zastępca Burmistrza Miasta ?

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

Wydział Nieruchomości zgłosił brak jednej decyzji, jeśli nie ma zastrzeżeń, nie widzi potrzeby
grzebania się w tym temacie, to były uwagi Pani Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego, która
miała inne zdanie w tej kwestii, dlatego kwestię tę poruszono i omówiono na posiedzeniu Zespołu
Konsultacyjnego, wówczas Burmistrz powiedział, że w tej sprawie trzeba będzie się posiłkować
ekspertem zewnętrznym,

−

Pan mecenas Czesław Podkowiak miał wskazać takiego eksperta, i go wskazał, a ekspert wydał
swoją opinię.

Czesław Podkowiak mecenas:
−

potwierdza to, co powiedział Pan Daniel Rak, że należało poszukać biegłego,

−

powołał się na sprawy sądowe, jako przykłady wydawania opinii przez wskazaną biegłą, które sąd
uznał za kompetentne i obiektywne,

−

opinia tej biegłej miała przesądzić, w którym kierunku należy iść w omawianej sprawie.

Marcin Bedka radny:
−

rozumie, że Pani Dyrektor Danuta Kowalska była przeciwna rozwiązaniu proponowanemu przez Pana
Daniela Raka, który uważał, że podział należy przeprowadzić.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

ekspertyza potwierdziła słuszność jego poglądu.

Tomasz Piesik Dyrektor Wydziału Nieruchomości UM Szczecinek:
−

rozbieżności nie dotyczyły możliwości podziału działki, bo co do tego rozbieżności nie było, ale co do
możliwości zbycia podzielonych części właścicielom przyległych działek, czy można zbyć tylko
jednemu właścicielowi, czy pozostałym też.
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Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

nie wie do czego radny zmierza, ponieważ otrzymał już jednoznaczną odpowiedź,

−

Miasto otrzymało opinię, że należy dopuścić do przetargu większą ilość osób, z ograniczeniem tej
liczby do trzech właścicieli działek przyległych.

Marcin Bedka radny:
−

zadał pytanie, czy można było dokonać podziału działki, a z wypowiedzi Burmistrza wynika, że biegła
odniosła się tylko do tego, kto mógł nabyć działkę,

−

niezależnie natomiast od tego, kto nabywa działkę, każda działka ma mieć zapewniony dostęp do
drogi publicznej, dlatego pyta, czy w tym przypadku zapewniono służebność działki ?

−

poinformował, że tę sprawę zgłosi do Prokuratury, uważa, że zostało ewentualnie złamane prawo,

−

dlatego składa wniosek formalny, żeby wykreślić z projektu uchwały działki na 81/1 i nr 81/2,

−

wnosi, żeby Miasto uzyskało ekspertyzę od biegłego geodety, czy można było w tym przypadku
dokonać podziały działki, czy nie? zdziwiło go to rozstrzygnięcie, dlatego sprawdził, kto ma działkę po
sąsiedzku, i natrafił na dziwną zbieżność nazwiska z nazwiskiem Gawroński, wcześniej nazwisko
Szycko, teraz nazwisko Gawroński, czy to, kto złożył wniosek o nabycie działki, miało wpływ na
dokonanie w/w podziału ?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

radny nie mówi tego wprost, ale sugeruje, że są robione jakieś nieprawidłowości, posługuje się
nazwiskami, to oburzające, radny kreuje się na znawcę geodezji, a jest jedynie technikiem geodetą,
radny powinien iść na studia i się dalej uczyć, przy ul. Podwale okazało się, że radny sprawdził jaki
jest tam zapis planu. ale nie doczytał całego planu, niech radny nie straszy prokuraturą, ale niech robi
co ma zrobić, Dyrektor Tomasz Piesik potwierdził przecież, że wszystko dobyło się zgodnie z prawem.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

to, co mówi radny Marcin Bedka to żenujące bzdury, i radny chyba tego nie rozumie,

−

tam nie ma działki publicznej, tylko działka budowlana, czego radny nie rozróżnia, widać, że radny
wielu kwestii nie rozumie.

Tomasz Piesik Dyrektor Wydziału Nieruchomości:
−

ta ekspertyza dotyczyła również możliwości podzielenia działki.

Marcin Bedka radny:
−

zapewnił, że swojego wykształcenia się nie wstydzi, aby wykonywać zawód geodety musiał zdać
egzamin i zdał go z bardzo dobrymi wynikami, kto z pracowników Urzędu Miasta posiada takie
uprawnienia jakie on posiada ? potwierdził, że zgłosi to do Prokuratury, wkrótce będzie finał
postępowania w sprawie szkolenia z języka angielskiego.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

opierając się na swoim doświadczeniu i uwagach pracowników Urzędu Miasta rekomenduje Radzie
Miasta podjęcie tej uchwały, radny Marcin Bedka mówi bzdury.
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Krzysztof Zawada radny:
−

to nie sala sądowa, radni opierają się na ekspertyzie, która radni posiadają.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

po raz kolejny zdyscyplinowała radnych Marcina Bedkę i Jacka Pawłowicza, którzy chcieli zabrać głos
poza kolejnością.

Krzysztof Zawada radny:
−

może u radnego Jacka Pawłowicza na wsi panują takie zwyczaje.

Marek Ogrodziński radny:
−

rozumie, że decyzja Zastępcy Burmistrza co do podziału działki i możliwość zbycia, opiera się na
ekspertyzie, dla niego taka ekspertyza jest wiążąca, przez ostatnie lata obserwował, że nikt nie chciał
kupić tej działki, być może to jest rozwiązanie, żeby sprzedać tę działkę po części,

−

to, że padło nazwisko Gawroński, to według radnego ma być nielegalne ?, dlaczego radny
nie wymienił innych nazwisk ? a czy to na pewno ten sam Pan Gawroński, o którym radny myśli, że to
ten ? uważa, że dyskusja zmierza w ślepy zaułek, dlatego wnioskuje o zakończenie dyskusji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

dopuściła 2 głosy za wnioskiem formalnym i 2 głosy przeciw.

Jacek Pawłowicz radny:
−

skoro sprawa ma trafić do Prokuratury, to powinna zostać wyjaśniona na sesji, dlatego jest za
kontynuowaniem dyskusji.

Marcin Bedka radny:
−

chce, żeby dyskusja trwała dalej, ta dyskusja to przykład tego, co robią radni Platformy Obywatelskiej,

−

chce wiedzieć, skąd radny Krzysztof Zawada miał ekspertyzę, o której była mowa ? i wyjaśnienia,
dlaczego opozycja tej ekspertyzy nie otrzymała ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

odebrała radnemu glos, ponieważ wypowiedź przestała dotyczyć wniosku formalnego,

−

poprosiła Pana mecenasa Czesława Podkowiaka o wyjaśnienie radnym, na czym polega wniosek
formalny.

Czesław Podkowiak mecenas:
−

radni opozycji dokładnie wiedzą, na czy to polega i powinni te zasady praktykować, ale ich
nie praktykują.
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Renata Rak radna:
−

popiera wniosek o zakończenie dyskusji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad wnioskiem formalnym o zakończenie dyskusji.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 12 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”
postanowiła zakończyć dyskusję nad projektem uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad poprawką do uchwały zgłoszoną przez radnego Marcina Bedkę
dot. wykreślenia działki nr 81/1 i działki nr 81/2.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta przy 6 głosach „za”, 12 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”
odrzuciła zaproponowaną poprawkę.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 12 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę:
Nr XXXIV/306/2016
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

Krzysztof Zawada radny:
−

o godz. 13:00 poprosił o 10-minutową przerwę w obradach.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:

−

ogłosiła przerwę w obradach do godz.13:10.

Obrady zostały wznowione o godz. 13:10. Na sali obrad brak radnego Marka Ogrodzińskiego.
Obecnych 17 radnych.

Ad.9.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Maciej Batura Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

omówił projekt uchwały i przypomniał jej uzasadnienie,

−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Na salę obrad wrócił radny Marek Ogrodziński. Obecnych 18 radnych.
Marcin Bedka radny:
−

na ostatniej sesji Rady Miasta była poruszana sprawa ul. Drahimskiej, Burmistrz mówił, że należy
w ten sposób postępować,

−

radny sprawdził wszystkie co do jednej działki ujęte w uchwale, zaskoczyło go, że bardzo dużo z tych
działek to tylko podwórka,

−

co się stało, że działkę przy ul. Drahimskiej przeniesiono do ZGM aportem ?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

radny mógł o to zapytać przed sesją Dyrektora Wydziału Nieruchomości,

−

radny nie sprawdził nazwisk ludzi, którzy tam mieszkają.

Maciej Batura radny:
−

zwrócił się do radnego Marcina Bedki, który pytał, dlaczego Miasto nie chce przekazać mieszkańcom
podwórek, Miasto może to tylko sugerować, ale nie wszyscy tego chcą.

Tomasz Piesik Dyrektor Wydziału Nieruchomości UM Szczecinek:
−

podwórko przy ul. Drahimskiej mieszkańcy mogą nabyć od ZGM, nadal będą tamtędy przechodzić.

Marcin Bedka radny:
−

chodzi mu o to, żeby mieszkańcy mogli nabywać działki z bonifikatą.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

przy okazji tej żenującej dyskusji wyjaśnia, że jest zniesmaczony uwagami radnego geodety,

−

większość budynków w Szczecinku ma przypisaną własność po obrysie, uważa, że sprzedawanie
prawa własności po obrysie było błędem, Miasto jest zainteresowane sprzedażą działek przyległych,
ale wspólnoty mieszkaniowe często nie chcą kupować, tylko wydzierżawiać, była o tym mowa
wielokrotnie, ale radny udaje, że tego nie słyszy.

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

od wielu lat praktykowane jest namawianie mieszkańców do wykupywania gruntów, i to jest czynione,

−

także inni zarządcy nieruchomości propagują takie rozwiązania, wielu właścicieli jest jednak temu
przeciwnych, a żeby można było podpisać akt notarialny muszą wyrazić zgodę wszyscy
współwłaściciele danej wspólnoty, zgodnie z zapisami planów zagospodarowania przestrzennego,
właściciele mają prawo wykupywać grunty przyległe.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

jeśli chodzi o jednomyślność, to dotyczy ona tylko małych wspólnot, w dużych wspólnotach wystarczy
większość, ludzie nie chcą wykupywać, bo będą musieli sami dbać o teren, a wola żądać tego od
ZGM.
25

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 14 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach
„przeciw” podjęła uchwałę:
Nr XXXIV/307/2016
w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność
Miasta Szczecinek. (255 nieruchom.)

Ad.10.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Maciej Batura Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

omówił projekt uchwały i przypomniał jej uzasadnienie,

−

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 17 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 0 głosach „przeciw”
podjęła uchwałę:
Nr XXXIV/308/2016
w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność
Miasta Szczecinek. (16 nieruchom).

Ad.11.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Grażyna Kuszmar Przewodnicząca Komisji Problemów Społecznych:
−

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad zgłoszoną przez Burmistrza autopoprawką.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 17 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”
przyjęła autopoprawkę zgłoszoną przez Burmistrza Miasta.

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

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

głosach „przeciw”

podjęła uchwałę:
Nr XXXIV/309/2016
w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Szczecinek
na lata 2017-2021”.

Ad.12.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

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

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

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 XXXIV/310/2016
w sprawie zmiany statutu Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku.

Obrady opuściła radna Małgorzata Kuszmar. Zostało 17 radnych.

Ad.13.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Andrzej Grobelny radny:
−

na posiedzeniu Komisji był przeciwny i teraz też jest przeciwko powoływaniu Miejskiej Rady Oświaty,

−

Dyrektor MJOO (KCUW) powinien się konsultować w sprawach szczecineckiej oświaty, ale
nie potrzeba do tego powołania takiej Rady, Dyrektor zadeklarował, że nie widzi problemów
z wprowadzeniem reformy oświaty w Szczecinku, i że nikt z nauczycieli nie straci pracy.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

w Szczecinku funkcjonuje Rada Trenerów, która zdaniem Przewodniczącej działa bardzo prężnie
i bardzo dobrze, i nie jest to tylko jej opinia, Miejska Rady Oświaty ma pełnić podobną rolę, ale
w zakresie oświaty,

−

odczytała proponowany skład Miejskiej Rady Oświaty, bardzo szeroki, dający możliwość
wypowiedzenia się wielu grupom społecznym w sprawach dla nich ważnych.
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Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

Pan Tomasz Czuk – Dyrektor MJOO (KCUW) jest urzędnikiem podległym Burmistrzowi i nie będzie
jednoosobowo decydować o tym, jak będzie funkcjonować oświata w Szczecinku,

−

powołanie Miejskiej Rady Oświaty to pomysł Burmistrza ze względu na zapowiadaną reformę
szkolnictwa i panujące z tego powodu nerwowość wśród rodziców i nauczycieli, jeśli nie będzie tak
szerokich konsultacji, to potem opozycja będzie to krytykować, Miejska Rada Oświaty ma opiniować
i proponować rozwiązania kwestii oświatowych, między innymi związanych z zapowiadaną reformą,

−

wiedział, że opozycja będzie przeciw temu, ale nie wie i nie rozumie dlaczego.

Zdzisław Miechowiecki radny:
−

uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,

−

Dyrektor Tomasz Czuk nie złożył deklaracji, że nikt z nauczycieli nie straci pracy, powiedział jedynie,
że jeśli ewentualnie dojdzie do nieznacznego zmniejszenia etatów, to nie ze względu na reformę,
a z uwagi na niż demograficzny, reforma oświaty to zbyt poważna sprawa, aby odpowiedzialność za
jej prawidłowe wprowadzenie w życie zrzucić na barki Dyrektora MJOO (KCUW) czy Burmistrza,

−

uważa, że tu nie ma nad czym dyskutować, dlatego składa wniosek formalny o zakończenie dyskusji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

dopuściła dwa głosy za wnioskiem i 2 głosy przeciw.

Andrzej Grobelny radny:
−

jest przeciwny zakończeniu dyskusji,

−

a Dyrektor Tomasz Czuk mówił, że nikt z nauczycieli nie straci pracy,

Roman Matuszak radny:
−

jest przeciwny zakończeniu dyskusji, chciał zadać istotne pytanie, na które jeszcze nie padła
odpowiedź, a od tej odpowiedzi zależy, w jaki sposób będzie głosował nad uchwałą.

Jacek Lesiuk radny:
−

postuluje, aby nie kończyć dyskusji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

odebrała głos radnemu nie uwzględniając jego stanowiska z uwagi na to, że już wcześniej padły dwa
głosy przeciw wnioskowi,

−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta przy 3 głosach „za”, 14 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”
odrzuciła wniosek o zakończenie dyskusji.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

stwierdziła, że dyskusja nad projektem uchwały trwa nadal.
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Andrzej Grobelny radny:
−

zapytał Dyrektora Tomasza Czuka, czy faktycznie w wyniku reformy oświaty jacyś nauczyciele stracą
pracę, i czy Dyrektor potwierdza, że na posiedzeniu Komisji powiedział, że nauczyciele pracy
nie stracą ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zwróciła radnemu uwagę, że to wypowiedź nie na temat.

Tomasz Czuk Dyrektor MJOO (KCUW) w Szczecinku:
−

na posiedzeniu Komisji powiedział, że skala zwolnień będzie minimalna i nie będzie wynikała
z reformy ani nie będzie pokrywała się z danymi podawanymi przez ZNP,

−

w sprawie reformy oczekuje na wypowiedź z Ministerstwa oraz z Kuratorium Oświaty.

Roman Matuszak radny:
−

w projekcie uchwały wśród zapisów Regulaminu funkcjonowania Miejskiej Rady Oświaty nie znalazł
się zapis wyjaśniający, czy członkowie tej rady będą za pracę otrzymywać wynagrodzenie, czy będzie
to działalność społeczna.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

w paragrafie 1 punkt 3 zapisano jednoznacznie, że „członkowie Miejskiej Rady Oświaty wykonują
swoje obowiązki społecznie”.

Jacek Lesiuk radny:
−

jest za powołaniem Miejskiej Rady Oświaty, w Szczecinku działa już Rada Trenerów,

−

nie widział, aby ktoś z radnych opozycji był na którymś z posiedzeń Rady Trenerów, tam również są
nauczyciele, którzy są zdziwieni, że opozycja jest przeciwko Miejskiej Radzie Oświaty,

−

opozycja mówi, że słucha głosów mieszkańców, a w tym przypadku nie chce tego zrobić.

Jacek Pawłowicz radny:
−

Miejska Rada Oświaty ma funkcjonować podobnie, jak Rada Trenerów, ale słyszał też negatywne
opinie o Radzie Trenerów, oraz że jest ona upolityczniona,

−

chce uniknąć powołania nowej Rady, która też byłaby upolityczniona.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

zapytała, czy radny Jacek Pawłowicz był na którymś posiedzeniu Rady Trenerów?

Jacek Pawłowicz radny:
−

był, pomimo że nie jest członkiem tej Rady.
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Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

kategorycznie zaprzecza opinii radnego Jacka Pawłowicza o Radzie Trenerów, że jest tam jakieś
upolitycznienie, to ciało obiektywne, ale nigdzie ni ma tak, żeby 100 członków było jednomyślnych.

Obrady opuścił radny Zdzisław Miechowiecki. Zostało 16 radnych.

Marcin Bedka radny:
−

to, nad czym Rada Miasta będzie głosować, jest podobne do tego, co było głosowane wcześniej,

−

chodzi o to, aby głosowano tylko nad pomysłami pochodzącymi od Burmistrza lub od Platformy
Obywatelskiej, zdaniem Burmistrza wszystkie pomysły PiS się nie nadają, ponieważ pochodzą od PiS,

−

we wprowadzeniu kolejnego grona chodzi o to, żeby rozmydlić odpowiedzialność,

−

ale uważa, że trzeba być mężczyzną i umieć podejmować decyzje.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

radny nie zdaje sobie sprawy, jak duży chaos panuje obecnie w oświacie.

Roman Matuszak radny:
−

jest przeciwnego zdania, niż jego koledzy, wie, że samemu trudno jest wprowadzać reformę,

−

wolałby, żeby nie składać odpowiedzialności na głowę jednej osoby, nie przeceniałby roli Miejskiej
Rady Oświaty we wprowadzaniu reformy, ponieważ opinie i zdania jej członków mogą być bardzo
różne, i Dyrektor MJOO (KCUW) będzie musiał sobie z tym poradzić,

−

dlatego lepiej niech ta Rada będzie, niż gdyby jej nie było.

Jacek Brynkiewicz radny:
−

jako nauczyciel podziękował radnemu Romanowi Matuszakowi za wypowiedź, która traktuje jak głos
także w jego imieniu.

Marek Ogrodziński radny:
−

była dyskusja o społeczeństwie obywatelskim.

Marcin Bedka radny:
−

i Platforma Obywatelska była przeciw.

Marek Ogrodziński radny:
−

PO była przeciw budżetowi obywatelskiemu, a nie przeciw społeczeństwu obywatelskiemu,

−

to dwie różne kwestie, Miejska Rada Oświaty będzie istotnym czynnikiem wspierającym wdrażanie
reformy, tam będą fachowcy.
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Krzysztof Zawada radny:
−

podziękował za głos rozsądku radnemu Romanowi Matuszakowi,

−

dziwi się wypowiedzi radnego Jacka Pawłowicza co do upolitycznienia Rady Trenerów, brak słów
i żenada.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zwrócił się do radnego Marka Ogrodzińskiego, że ta reforma jest krytykowana przez PO, zachodzi
obawa, że Miejska Rada Oświaty w Szczecinku może zostać zdominowana przez członków
i sympatyków PO.

Marek Ogrodziński radny:
−

to są krzywdzące słowa, dlaczego nie skorzystać z opinii dyrektorów szkół, rodziców, nauczycieli?

−

to osoby, które się na tym znają, podał przykłady problemów, które mogą się pojawić, a które będzie
łatwiej rozwiązać dzięki szerokiemu gronu osób zaangażowanych w ich rozwiązanie,

−

to będzie właśnie działalnie społeczne.

Renata Rak radna:
−

zdanie każdego radnego jest ważne, ale wszyscy radni związani ze szczecinecką oświatą są za
powołaniem Miejskiej Rady Oświaty.

Marcin Bedka radny:
−

wszyscy radni, o których mówi radna Renata Rak są przeciwni reformie i trudno się spodziewać, że
zmienią zdanie.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

to nie jest dyskusja o tym, czy reforma jest zasadna czy nie, ponieważ reforma stała się faktem,

−

Miejska Rada Oświaty to ciało doradcze, nie ma tam żadnego doboru politycznego, tak jak nie ma
doboru politycznego w Radzie Trenerów, to bzdury wypowiadane przez opozycję,

−

Burmistrz zaproponuje rozwiązania dotyczące sieci szkół, ale to Rada Miasta a nie Miejska rada
Oświaty będzie musiała podjąć decyzję w tej kwestii,

−

Miejska Rada Oświaty będzie więc bezpośrednio pomocna także dla Rady Miasta, jako głos doradczy,

−

nie rozumie, po co przez godzinę rozmawia się na temat ciała doradczego.

Krzysztof Zawada radny:
−

rozumie, że radny Jacek Pawłowicz nie rozumie, o czym mowa,

−

wnosi o zamknięcie dyskusji.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

dopuściła dwa głosy za wnioskiem i 2 głosy przeciw.
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Marcin Bedka radny:
−

jest za zakończeniem dyskusji, ponieważ dyskusja nie posuwa się do przodu, Burmistrz nie rozumie,
co mówi opozycja.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 16 głosami „za” postanowiła zakończyć dyskusję nad
projektem uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”
podjęła uchwałę:
Nr XXXIV/311/2016
w sprawie powołania Miejskiej Rady Oświaty w Szczecinku.

Ad.14.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Roman Matuszak radny:
−

jest za podjęciem uchwały, ona wypływa z postulatu Razem dla Szczecinka.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

podziękowała radnemu za to, że jest za podjęciem sensownej uchwały.

Jacek Pawłowicz radny:
−

uchwałę zaproponowano teraz dlatego, że SzLOT się „wykopyrtnął”.

Salę obrad opuścili radni: Marek Ogrodziński i Renata Rak. Zostało 14 radnych.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę:
Nr XXXIV/312/2016
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.
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Na salę obrad wróciła radna Renata Rak. Obecnych 15 radnych.

Ad.15.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Grażyna Kuszmar Przewodnicząca Komisji Problemów Społecznych:
−

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Roman Matuszak radny:
−

ma wątpliwości, czy uda się jedną lub kilka osób wyrwać z problemu narkotykowego lub alkoholowego
dzięki temu programowi, wie, że te pieniądze mają być wydane tylko na taki program, ale ma w/w
wątpliwości.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 0 głosach „przeciw”
podjęła uchwałę:
Nr XXXIV/313/2016
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2017.

Na salę obrad wrócił radny Marek Ogrodziński. Wyszedł radny Krzysztof Zawada. Obecnych
15 radnych.
Ad.16.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Grażyna Kuszmar Przewodnicząca Komisji Problemów Społecznych:
−

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

Marcin Bedka radny:
−

opozycja była przeciwko podjęciu zmienianej obecnie uchwały, ponieważ na wniosek Burmistrza
została podniesiona kwota bazowa, jeśli nie cofnie się tamtych zapisów, nie będzie głosował za
obecnie proponowaną uchwałą.
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Jacek Pawłowicz radny:
−

w uchwale jest mowa o obniżeniu wydatków, a opozycja jest za tym, żeby obniżyć odpłatność.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta

11

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

„przeciw” podjęła uchwałę:
Nr XXXIV/314/2016
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Na salę obrad wrócił radny Krzysztof Zawada. Wyszedł radny Maciej Batura. Obecnych 15 radnych.

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

w sprawozdaniu podano informację o wydaniu kwoty 78.900,00zł na wymianę liny obiegowej przy
wyciągu do nart wodnych, czy ta lina pęka co jakiś czas ?

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

lina pękła w tym roku i trzeba było ją wymienić, wpierw trzeba było podjąć odpowiednie kroki, żeby
odbyło się to zgodnie z zawartą umową.

Ad.18 Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
Uwag nie zgłoszono.

Ad.19 Wnioski i zapytania radnych.
Renata Rak radna:
−

podziękowała Stowarzyszeniu Miasto z Wizją za zorganizowanie jarmarku świątecznego na Placu
Wolności,

−

był bardzo pozytywny odbiór tej imprezy przez mieszkańców Szczecinka,

−

ma nadzieję, że impreza ta wejdzie w kalendarz imprez cyklicznych i Miasto Szczecinek w przyszłym
roku dołączy do tej inicjatywy.

Paweł Kwak radny:
−

w mediach ukazała się informacja o kolorowym zanieczyszczeniu w Wilczym Kanale, czy ustalono
jaka to była ciecz ?
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Marek Szabałowski Prezes Zarządu MEC Sp. z o.o. w Szczecinku:
−

wyjaśnił, że to użyty przez MEC specjalny barwnik stosowany powszechnie, dzięki któremu udało się
zlokalizować wyciek wody z jednej z rur, nie stanowi to żadnego zagrożenia.

Jacek Pawłowicz radny:
−

portal internetowy „Miasto z wizją” jest jednocześnie wydawcą gazetki pt. „Dzień dobry Szczecinek”,
dostarczaną do 10 tysięcy mieszkańców,

−

„Miasto z wizją” i gazetka „Dzień dobry Szczecinek” są współfinansowane przez spółki miejskie, ile
pieniędzy przekazano ze spółek miejskich dla „Miasto z wizją” ?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie na sesji, ale z tego co mu się wydaje, „Miasto z wizją”
nie jest finansowane przez szczecineckie spółki komunalne.

Jacek Pawłowicz radny:
−

w gazetce i na stronie internetowej „Miasta z wizją” są zamieszczane reklamy tych spółek, co
oznacza, że pieniądze pochodzą z budżetu Miasta Szczecinek, portal „Miasto z wizją” i gazetka służą
do walki politycznej z opozycją, gazetka jest bezpłatnie rozdawana mieszkańcom, którzy za nią nie
płacą bezpośrednio, ale zarówno gazetka jak i portal są finansowane z pieniędzy spółek miejskich
poprzez reklamy, niech gazetka i portal utrzymują się z własnych pieniędzy.

Obrady opuściła radna Edyta Wojnicz. Obecnych 14 radnych.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

spółki prawa handlowego mają możliwość reklamowania się, gdzie chcą, wypowiedzi radnego Jacka
Pawłowicza to insynuacje.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

zostanie to sprawdzone, jeśli gazetka dociera do 12 tysięcy mieszkańców, to każdy chciałby się w niej
reklamować, wyjaśnił, że wcześniej przekazał prezesom szczecineckich spółek, żeby nie zamieszczali
tam reklam spółek, jeżeli te reklamy tam są, to Burmistrz się tej sprawie przyjrzy, chociaż jest to
absolutnie zgodne z prawem zapewnia, że tych reklam tam nie będzie,

−

gazetka „Dzień dobry Szczecinek” drukowana jest za pieniądze pochodzące ze składek członkowskich
Stowarzyszenia „Miasto z wizją”.

Jacek Pawłowicz radny:
−

musi przyznać Burmistrzowi rację, że Burmistrzowi się wydaje, że „Miasto z wizją” nie jest
finansowane przez szczecineckie spółki komunalne.
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Jacek Lesiuk radny:
−

zwrócił się do radnego Jacka Pawłowicza, czy radny wie, jaką kwotę uzbierano na zorganizowanie
jarmarku przez „Miasto z wizją”?

Jacek Pawłowicz radny:
−

to pytanie nie do niego, tylko do organizatorów jarmarku.

Jacek Lesiuk radny:
−

Miasto Szczecinek nie dołożyło do tego jarmarku ani złotówki, a „Miasto z wizją” nie zwracało się do
Urzędu Miasta o dofinansowanie imprezy.

Marcin Bedka radny:
−

otrzymał pismo, w którym Dyrektor Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miasta Szczecinek przedstawił
informację dotyczącą usuniętych lamp z Placu Wolności, w piśmie jest mowa o opinii specjalisty, prosi
o kserokopię tej opinii,

−

następnie zwrócił się do Zastępcy Burmistrza z pytaniem dotyczącym schodków do Ratusza
wykonanych z płyt granitowych, które były przed remontem Placu Wolności, czy były to schodki
zabytkowe?, bo chyba miały bardzo wiele lat, chciałby wiedzieć, co się z nimi stało z tymi schodkami i
z płytami, z których były wykonane ?

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

radny mówi niezrozumiale, dlatego prosi radnego o zadanie tego pytania na piśmie.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

to, co mówił radny Jacek Pawłowicz jest nieprawdą, Burmistrz sprawdził w międzyczasie, że w żadnej
gazetce wydawanej przez „Miasto z wizją” żadne ogłoszenia za pieniądze spółek miejskich nie zostały
zamieszczone, nawet, jeśli są tam jakieś życzenia, to zostało to udostępnione przez gazetkę
nieodpłatnie, po raz kolejny radny „strzela ślepakami” i obraża ludzi, którzy wydają tę gazetkę,

−

cały czas radny balansuje na granicy odpowiedzialności karnej, dlatego Burmistrz prosi radnego, żeby
radny przestał mówić bzdury i zapytał, dlaczego teraz radny się nie śmieje ?

Jacek Pawłowicz radny:
−

jeśli w gazetce i na stronie internetowej portalu znajdują się reklamy spółek, dlatego zadał pytanie
jakie pieniądze wpłacono za te reklamy.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

radny po zapewnieniu go przez Burmistrza nadal upierał się, że Burmistrz się myli,

−

jako Przewodnicząca Rady Miasta wyraża oburzenie, że na sesji padają insynuacje, które trafiają do
mieszkańców, nawet, jeśli zostało wykazane, że to insynuacja, to radni opozycji nie przeprosili.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

radny Jacek Pawłowicz nie przeprosił.
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Jacek Pawłowicz radny:
−

odpowie na te słowa po otrzymaniu odpowiedzi na swoje pytanie na piśmie.

Jacek Lesiuk radny:
−

czy jest możliwość pozyskania kostki brukowej z tzw. „odzysku” dla mieszkańców jednej ze wspólnot
mieszkaniowych ?

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

poinformował, że z wnioskiem w tej kwestii należy się zwrócić do pani Anny Misty Dyrektora Wydziału
Komunalnego Urzędu Miasta Szczecinek.

Marcin Bedka radny:
−

zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącej Rady Miasta, na jakiej podstawie Przewodnicząca
weryfikuje pisma przychodzące do Rady Miasta ?

−

jako radny nie otrzymał pisma z Policji zapraszającego na debatę, ale otrzymał pocztówkę z widokiem
Toronto wysłaną ze Szczecinka, dlaczego pocztówkę, która była adresowana do Burmistrza,
Przewodnicząca Rady Miasta przekazała wszystkim radnym, a pisma z Policji już nie ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

pocztówkę przekazała radnym na prośbę Burmistrza, ponieważ w jej treści była mowa o radnym,

−

odnośnie pisma z Policji teraz tego nie pamięta, musi to sprawdzić.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

wyjaśnił, że to on przekazał tę pocztówkę do Biura Rady Miasta, szkoda, że radny nie rozumie, że
baner, o którym mowa w treści pocztówki wygląda jak klepsydra, ale widocznie radnemu to
nie przeszkadzało, dobrze, że po otrzymaniu w/w pocztówki zostało to zmienione.

Marcin Bedka radny:
−

wyjaśnił, że z przyczyn technicznych były trudności z usunięciem tego banera, to Komisarz Wyborczy
zasugerował radnemu sposób rozwiązania problemu,

−

teraz treść banera została zmieniona i nikt nie może mieć wątpliwości, że chodzi o radnego.

Jacek Pawłowicz radny:
−

ma nadzieję, że Przewodnicząca Rady Miasta będzie przekazywać radnym wszystkie pocztówki, które
trafią do Biura Rady Miasta.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

inne pocztówki do Biura Rady Miasta nie trafiły.
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Jacek Lesiuk radny:
−

zapytał radnego Marcina Bedkę, czy są jakieś problemy z Komisarzem Wyborczym w związku z w/w
banerem i jak długo ten baner będzie tam wisiał ?

Marcin Bedka radny:
−

wyjaśnił, że Komisarz Wyborczy nie ma do tego żadnych zastrzeżeń,

−

kończąc w/w temat zawnioskował, że chciałby uzyskać wszystkie postanowienia i decyzje dotyczące
podziału działek stanowiących własność Miasta Szczecinek, wydane w latach 2015-2016.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

poprosiła, żeby radny złożył to pytanie na piśmie.

Daniel Rak Zastępca Burmistrza Miasta:
−

jeśli chodzi o wniosek dotyczący postanowień z dwóch lat, dobrze byłoby, żeby radny zadał to pytanie
na piśmie.

Marcin Bedka radny:
−

stwierdził, że dzięki szkoleniu zorganizowanemu dla radnych przez Urząd Miasta wie, że może zadać
takie pytanie ustnie.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

prosi, żeby radny jednak to wyjaśnił, żeby to było przejrzyste,

−

radny ma pewien problem z wysławianiem się, dlatego prosi o doprecyzowanie pytania na piśmie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

uważa, że radny powinien zadać pytanie na piśmie, żeby można mu było udzielić odpowiedzi.

Czesław Podkowiak mecenas:
−

poprosił radnego Marcina Bedkę, żeby wyjaśnił, w jakiej formie składa swoje pytanie, czy to będzie
wniosek jako radnego ?

Marcin Bedka radny:
−

to nie jest wniosek radnego tylko oparty na przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej,

−

chodzi mu o: 1) postanowienia o podziale działek zawierających zapis, czy dany podział jest zgodny
czy niezgodny z planem zagospodarowania danego terenu, dotyczy to działek miejskich, 2) wszystkie
decyzje dotyczące podziału działek miejskich w latach 2015-2016.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

wyjaśniła, że to punkt sesji dotyczący „wniosków i zapytań radnych”, a Pan Marcin Bedka powiedział,
że zadaje to pytanie nie jako radny.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

język polski jest trudny, i niektórym ludziom posługiwanie się nim sprawia problem.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

w związku z prośbą o zabranie głosu przez Przewodniczącego Rady Osiedla Zachód I zapytała Pana
mecenasa Czesława Podkowiak, czy takie prawo mu przysługuje.

Czesław Podkowiak mecenas:
−

wyjaśnił, że tylko w sytuacji, jeśli dotyczy to punktu obrad, nie ma osobnego punktu w tej kwestii,

−

jeśli to, o czym chce mówić Przewodniczący Rady Osiedla dotyczy punktu obrad, to ma prawo zabrać
głos.

Obrady opuścił radny Marek Ogrodziński. Zostało 13 radnych.

Piotr Przybyłka Przewodniczący Rady Osiedla Zachód I w Szczecinku:
−

wspólnie z Miastem Szczecinek, Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Radą Osiedla planowane było
wykonanie boiska na terenie osiedla,

−

w budżecie miasta na 2017r. nie zostało to jednak uwzględnione,

−

pierwotnie była mowa, że projekt budowy boiska zostanie wykonany w 2016r., a realizacja inwestycji
nastąpi w 2017r.,

−

prosi o informację, kiedy w takim razie nastąpi realizacji w/w inicjatywy ?

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

poinformował, że spotkał się z Panią Barbarą Kucab - Prezes Spółdzielni i uzyskał zapewnienie, że
projekt będzie realizowany w 2018r., to drogi projekt i nawet 50% -owe pokrycie kosztów inwestycji
przez Spółdzielnię, to duży koszt dla Miasta, ale uważa, że w 2018r. boisko powstanie.

Piotr Przybyłka Przewodniczący Rady Osiedla Zachód I w Szczecinku:
−

stwierdził, że jest usatysfakcjonowany udzieloną odpowiedzią.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

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

−

złożyła zebranym i mieszkańcom życzenia świąteczne,

−

zamknęła sesję.

Obrady Rady Miasta zakończono o godz. 14:50.
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Na tym protokół zakończono.

Protokołował:

Przewodnicząca Rady Miasta:

Dariusz Krupski

Katarzyna Dudź
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