PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2021
z sesji Rady Miasta Szczecinek w dniu 28 października 2021 r.
(pełna relacja z sesji na nagraniu audio-video dostępnym na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecinek:
https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=szczecinekses)
Ustawowy skład Rady Miasta: 21 radnych. Początkowo – do chwili złożenia ślubowania przez nowego
radnego Pawła Rybaka – obecnych 18 radnych. Po ślubowaniu radnego obecnych 19 radnych według
załączonej listy obecności. Nieobecni radni: Marek Bogdanowicz i Wiesław Suchowiejko.
Rozpoczęcie Sesji Rady Miasta Szczecinek: godz. 09:00.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


przywitała zebranych, stwierdziła wymagane kworum otworzyła sesję, przedstawiając porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z sesji: z dnia 17.09.2021 r. oraz z dnia 15.10.2021 r.
3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030.
5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu przeznaczeniem na
dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku.
7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu laparoskopowego oraz dwóch stanowisk do resuscytacji
noworodków" z przeznaczeniem dla Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.
8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczecinek z przeznaczeniem na
dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczych Laskach.
9. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
10. Uchwała w sprawie sprzedaży Parafii Ewangelicko – Augsburskiej z siedzibą w Koszalinie działki gruntu
stanowiącej własność Miasta Szczecinek.
11. Uchwała w sprawie ustalania zasad finansowania oświetlenia na ulicach nie stanowiących mienia
komunalnego.
12. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecinek.
13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Lipowa” w Szczecinku.
14. Uchwała

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego „Mysia Wyspa” w Szczecinku.
15. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska” w Szczecinku.
16. Uchwała w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych.
17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/373/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie zaliczenia niektórych ulic w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek do kategorii dróg
gminnych.
18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/207/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie przystąpienia Miasta Szczecinek do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.
1

19. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu przyznawania
stypendiów uczniom i studentom zamieszkałym na terenie Miasta Szczecinek, za wybitne osiągnięcia
w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.
20. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skarg Pana E.Ś. na działania Burmistrza Miasta Szczecinek.
21. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
22. Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
23. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
24. Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
25. Wnioski i oświadczenia radnych.
26. Zakończenie sesji.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


odczytała Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie o wstąpieniu w miejsce p. Tomasza
Wójcika nowego radnego Pawła Rybaka;



zaproponowała zmianę porządku obrad poprzez dodanie dwóch punktów: ślubowanie radnego oraz
uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady
Miasta Szczecinek;



przystąpiła do głosowania nad zmianą porządku obrad informując, że w glosowaniu udział weźmie na
razie 18 radnych, bez p. Pawła Rybaka, który będzie mógł uczestniczyć w sesji po złożeniu
ślubowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” jednogłośnie przyjęła zmianę porządku obrad.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


odczytała porządek sesji po zamianie:

1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnego.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji

Rady

Miasta Szczecinek.
4. Przyjęcie protokołów z sesji: z dnia 17.09.2021 r. oraz z dnia 15.10.2021 r.
5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok.
6. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030.
7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu przeznaczeniem na
dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku.
9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu laparoskopowego oraz dwóch stanowisk do resuscytacji
noworodków" z przeznaczeniem dla Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.
10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczecinek z przeznaczeniem na
dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczych Laskach.
11. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
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12. Uchwała w sprawie sprzedaży Parafii Ewangelicko – Augsburskiej z siedzibą w Koszalinie działki gruntu
stanowiącej własność Miasta Szczecinek.
13. Uchwała w sprawie ustalania zasad finansowania oświetlenia na ulicach nie stanowiących mienia
komunalnego.
14. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecinek.
15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Lipowa” w Szczecinku.
16. Uchwała

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego „Mysia Wyspa” w Szczecinku.
17. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska” w Szczecinku.
18. Uchwała w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych.
19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/373/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie zaliczenia niektórych ulic w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek do kategorii dróg
gminnych.
20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/207/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie przystąpienia Miasta Szczecinek do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.
21. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu przyznawania
stypendiów uczniom i studentom zamieszkałym na terenie Miasta Szczecinek, za wybitne osiągnięcia
w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.
22. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skarg Pana E.Ś. na działania Burmistrza Miasta Szczecinek.
23. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
24. Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
25. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
26. Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
27. Wnioski i oświadczenia radnych.
28. Zakończenie sesji.
Ad.2. Ślubowanie radnego.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


poprosiła wszystkich o powstanie,



odczytała rotę ślubowania:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
Paweł Rybak radny:


„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
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poinformowała, że od tej pory w sesji bierze udział 19 radnych.

Ad. 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady

Miasta Szczecinek.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jacek Brynkiewicz Przewodniczący Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


w związku z brakiem dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXXVIII/345/2021
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji
Rady Miasta Szczecinek.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.4. Przyjęcie protokołów z sesji: z dnia 17.09.2021 r. oraz z dnia 15.10.2021 r.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję;



ze względu na brak uwag przystąpiła do dwóch odrębnych głosowań:

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 19 głosami jednogłośnie przyjęła protokół z sesji z dnia 17.09.2021 r.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 0 głosach „przeciw”
przyjęła protokół z sesji z dnia 15.10.2021 r.
Ad. 5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie,



omówił uchwałę i jej poszczególne kwoty oraz poinformował, że Burmistrz wprowadził autopoprawki
do uchwały.

Joanna Pawłowicz radna:


zapytała, na jaki cel przeznaczona jest dopłata dla PGK Sp. z o.o. w kwocie 200 tys. zł?

Daniel Rak Burmistrz Miasta:
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wyjaśnił, że chodzi o podpisane umowy na zimowe i letnie utrzymanie dróg w mieście,



poprzednia zima się wydłużyła, co wpłynęło na wzrost kosztów;



te wydatki zostały przez PGK udokumentowane, dlatego decyzja o zaproponowaniu uzupełnienia w/w
dopłaty.

Andrzej Grobelny radny:


chciał się dopytać o dwie rzeczy, odnośnie kwoty 100 000zł na rozbudowę cmentarza chciał się
zapytać, co jest planowane w tym roku na tym cmentarzu do zrobienia?



i drugie pytanie dot. kwoty 1 700 000zł ?



zwiększone zostają wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na
wydatki związane z zagospodarowaniem tych odpadów; czy to jest kwota po podwyżce opłat?



czy już wiadomo jak Miasto wychodzi finansowo na tej podwyżce, czy to wystarcza na pokrycie
kosztów , czy się bilansuje ? czy niestety znowu trzeba będzie podnieść opłaty?

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


jeżeli chodzi o pierwsze pytanie dot. 100 000zł i inwestycji dot. cmentarza,

to są to środki

przeznaczone na oświetlenie tej części cmentarza, która znajduje się po drugiej stronie torów,
przyległego do dzielnicy Marcelin,


jest to związane tylko i wyłącznie z inwestycją oświetleniową;

do tej pory tej infrastruktury

oświetleniowej nie było, a ona jest niezbędna do tego, żeby poprawić standard, jakość,
bezpieczeństwo; te pieniądze są na to przeznaczone;


jeżeli chodzi o drugie pytanie, to od 1 czerwca zgodnie z uchwałą jaka została podjęta przez Radę
Miasta, została podniesiona kwota opłaty śmieciowej do 30 zł od osoby i to wynika z deklaracji
z bilansu, że o taką kwotę powinniśmy podnieść opłaty;



ta kwota przeznaczona jest na bieżące zagospodarowanie odpadów, czyli pokrycie całego
przedsięwzięcia związanego z odbiorem i później z oddaniem na bramie i zagospodarowaniem śmieci
i utrzymaniem całego tego projektu, całej gospodarki związanej od odpadami komunalnymi;



odnośnie pytania, czy wystarczą środki; według szacunków wynikających z zawartych umów, cen na
bramie, zawartego kontraktu, wydaje się, że jeśli nie zajdą jakieś niespodziewane okoliczności
związane z Wardyniem, czyli bramą, te pieniądze powinny w 100% zabezpieczyć koszty, które są po
stronie odbioru i dalszego zagospodarowania odpadami;



jeżeli chodzi o to, jak będzie dalej wyglądała polityka cenowa, czy grożą w najbliższym czasie
podwyżki, jako Burmistrz uczestniczy jako jeden ze współwłaścicieli w spółce Międzygminnej, która
realizuje zagospodarowanie odpadów; w tej chwili wiadomo, że są ograniczenia związane z frakcjami
wysokokalorycznymi i ograniczenia w spalarni, której właścicielem jest Miasto Szczecin;



cały czas prowadzone są rozmowy i starania, żeby mimo tego, że są tam nałożone limity, jeżeli chodzi
o ilość przerabiania odpadu spalania, żeby dalej Wardyń mógł tam wozić;



jeśli uda się uzgodnić to z Prezydentem Szczecina, który jest 100% właścicielem, to nie powinno być
żadnych wzrostów; cały czas trwają rozmowy, wszyscy współwłaściciele Wardynia, czyli pozostałe
gminy, są tak samo zainteresowane, żeby cena na bramie była możliwie najmniejsza, bo to
gwarantuje utrzymanie poziomu cen, które w tej chwili są zarówno w Szczecinku jaki i w gminach,
które są właścicielami MPGO.
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Andrzej Grobelny radny:
 podziękował Burmistrzowi za odpowiedź oraz za ten etap drugi na cmentarzu i chciał poprosić o etap
2B i 2C i dalsze etapy w miarę szybko, bo to naprawdę jest ważna sprawa;
 nie będzie ruchu na tym cmentarzu, dopóki tam nie będzie tej infrastruktury, do tego czasu
pochówków pewnie będzie tam mniej, dlatego apeluje o dalsze etapy.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


też mu się wydaje, że to jest informacja także do pozostałych radnych i do mieszkańców Szczecinka;



w tej chwili jest zamiar zrealizowania pełnego zakresu, jeżeli chodzi o tą brakującą infrastrukturę,
związaną z funkcjonowaniem drugiego cmentarza, czyli mowa tutaj także o kaplicy, o chłodniach,
o całym zapleczu, które związane jest z pochówkiem i jest już na to dokumentacja, aktualizacja
kosztorysów; złożone zostały trzy projekty do Polskiego Ładu;



zgodnie z tym, co Bank Gospodarstwa Krajowego, który działa w imieniu rządu, określił 3 priorytety,
najmniej wartość jednej inwestycji do 5 000 000 i Szczecinek właśnie do tego priorytetu złożył cały
zakres związany z budową drugiego etapu na cmentarzu,



niestety eksperci uznali, że akurat ten tytuł inwestycyjny nie jest dzisiaj priorytetem i uzyskaliśmy
dofinansowanie na inny cel, a ten będziemy trzeba będzie zrealizować w ramach własnego budżetu;



obecnie trwa etap konstruowania budżetu na w/w cel, dopiero na podstawie wskaźników zostanie
podjęta decyzja w jaki sposób nastąpi przystąpienie do kolejnych etapów, bo nie zakłada, żeby
w jednym etapie zostało to zrealizowane docelowo;



całą infrastrukturę związaną z rozbudową i doposażeniem i uzupełnieniem, zgodnie z projektem
cmentarza, który znajduje się przy dzielnicy Marcelin.

Joanna Pawłowicz radna:


chciałem tylko uzupełnić temat cmentarza dlatego, że to, co powiedział pan Andrzej Grobelny, to
radna również ma takie zgłoszenie od duchownych i od mieszkańców Szczecinka, że tam taką na
dzisiaj najbardziej potrzebną infrastrukturą jest właśnie ta kaplica, dlatego że jest to dla nich duże
utrudnienie i po prostu potrzeba, żeby spotkać się z osobą z rodziny zmarłą, i żeby było to
w odpowiednich warunkach.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


w kolejnym punkcie będzie przedłożona uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej, czyli
zadań, które są rozpisane w kolejnych latach i odpowiadając na apel radnej oraz nawiązując do tego,
co mówił radny Andrzej Grobelny, w WPF już jest rozpoczęty tytuł związany z rozbudową cmentarza,
dotyczący części kaplicy; bodajże 1 650 000zł taka kwota jest przypisana do tego zadania;



radna wyprzedziła jakby troszeczkę harmonogram sesji, ale to jest w WPF.

Grzegorz Kołomycki Skarbnik Miasta:


na posiedzeniu Komisji została zgłoszona autopoprawka do tej uchwały polegająca na tym, że
w załączniku nr 3 - zadanie inwestycyjne, które brzmiało: „Zakup zestawu laparoskopowego oraz
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2 stanowisk do resuscytacji noworodków” obecnie

będzie miało nazwę: „Zakup zestawu

laparoskopowego oraz stanowiska do resuscytacji noworodków”


chciałby, żeby radni tę poprawkę przegłosowali.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


wydaje się, że nie trzeba, ale oddaje głos panu mecenasowi.

Czesław Podkowiak mecenas, obsługa prawna UM:


mowa o autopoprawce, to jest autopoprawka Burmistrza;



tłumaczył Skarbnikowi, żeby on to zgłosił zgodnie z Statutem jako informację, bo autopoprawki
Burmistrza się nie głosuje; wprost z zapisów Statutu wynika, że jeżeli do projektów uchwał, które
zostały wysłane radnym, są autopoprawki, to przed głosowaniem Burmistrz powinien poinformować
i to jest wyłącznie informacja i taką informację przed chwilą przedstawił Skarbnik.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


potwierdziła, że radni przed sesją otrzymali w/w autopoprawki, wspomniał o nich również
Przewodniczący Komisji Jerzy Kania;



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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 0 głosach „przeciw”
podjęła uchwałę:
Nr XXXVIII/346/2021
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad. 6. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 0 głosach „przeciw”
podjęła uchwałę:
Nr XXXVIII/347/2021
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
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otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Joanna Pawłowicz radna:


to jest taki temat, który zawsze gdzieś tam budzi kontrowersje i tutaj są różne zdania, ale chciała
powiedzieć, że podatek już został podniesiony dokładnie chyba o tej samej porze co rok temu;



wiadomo jak jest sytuacja w kraju, szczególnie covidowa również wpływa na przedsiębiorców i na
mieszkańców; starała się to w spokoju przeanalizować, jak to wygląda na tle innych miast,



wzięła sobie do porównania Gdańsk; aktualnie w Szczecinku podatki od nieruchomości są właśnie na
takim poziomie, jak w Gdańsku; tam jednak możliwości mieszkańców są zupełnie inne i jej zdaniem
nieporównywalne do tych, jakie mają przedsiębiorcy w Szczecinku,



odniosła się także do Chojnic i

o 18% wyższy podatek jest w Szczecinku od powierzchni

mieszkalnych w Szczecinku; wyższy o 6% jest w Szczecinku podatek od powierzchni, na której
prowadzona jest działalność gospodarcza i o 16% mamy wyższy podatek od gruntów związanych
z działalnością gospodarczą;


zawsze to budzi spore emocje, budzi to przemyślenia, dlatego że przede wszystkim radnym zależy,
żeby mieszkańcy Szczecinka czuli się swoim mieście w pewnym stopniu chronieni, jeżeli chodzi o ich
działalność gospodarczą, że oni chcą tutaj być, chcą zostać dlatego, że warunki mają dobre do tego,
żeby się rozwijać.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


zanim poda kilka przykładów, jakie skutki wniesie podwyżka podatków, jakie to będą obciążenia dla
gospodarstwa domowego, jaki procent dla firm, które funkcjonują w Szczecinku, to chce powiedzieć
kilka słów do tego, co powiedziała radna Joanna Pawłowicz;



jeżeli chodzi o możliwości w Gdańsku, to zgadza się, że tam mieszkańcy mają wyższe możliwości,
ale tak samo można porównać do cen za mieszkanie, dzisiaj deweloperzy w Szczecinku mają ceny
funkcjonujące powyżej 4000zł a kończą się powyżej 5000zł,

jeżeli

ktoś znajdzie w Gdańsku

mieszkanie na takim poziomie cenowym to gratulacje, bo takich nie ma, tam zaczynają się bardziej
od 10 000 zł w górę, jeżeli chodzi o sprzedaż lokali u deweloperów, także trudno się porównywać do
Gdańska; mówiąc o tym, że w Gdańsku ludzie mają większe możliwości, to mają teoretycznie większe
możliwości zakupu substancji mieszkaniowej, która jest podstawą do funkcjonowania jakieś rodziny; to
jest jakby takim mianownikiem, który możemy porównać i nie chciałby dalej tutaj już porównywać
innych składowych kosztów, które są czy w Gdańsku czy w Szczecinku;


jeżeli chodzi o Chojnice, być może mają tam ulgi, być może są zasobniejszym samorządem, ale np.
Kołobrzeg, który zawsze miał przewagę i dużo większy potencjał, będąc beneficjentem samego
położenia, ilości ludzi, którzy przyjeżdżają, zostawiają swoje pieniądze w Kołobrzegu, tam też podatki
przyjęto na takim poziomie, jaki określił Minister;
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Minister określa wysokość podatku i wg tego każdy komponuje i sprawdza wydolność i to jest
podstawa do tego, żeby samorządy na podstawie tak skonstruowanej wysokości podatku mogły
prawidłowo skonstruować swoje budżety;



później są różnego rodzaju subwencje wyrównawcze i jeżeli dzisiaj chce się korzystać z subwencji
wyrównawczych, a pieniędzy brakuje, to później te obniżenia podatków skutkują także procentowo
w pomniejszonych subwencjach wyrównawczych;



patrząc w przód na to co będzie za chwilę, cały czas staramy się o to, żeby uzyskać brakujące środki;



zastanawiając się nad tym czy warto myśleć o obniżeniu podatku od razu wiadomo jest, że to nie jest
skutek tylko i wyłącznie w tej jednej przestrzeni, bo to będzie później miało odbicie w pozostałych
kwotach w kolejnych latach;



uważa, że jeżeli Minister i finansjera, która mówi o tym, na jakim poziomie mają być podatki, sugeruje,
że tak powinno być jak przesłali nam informację, to powinno się po prostu tak konstruować budżet;



jeżeli chodzi o drugą część wypowiedzi, chce przedstawić skutki i tak:



podatek od działalności na przykładach- jeżeli założyć, ze ktoś ma mieszkanie 144 m/2 i przy tym
mieszkaniu ma garaż około 33 m/2 i to stoi wszystko na działce 1011 m/2, to roczny wzrost podatku
od nieruchomości dla takiego gospodarstwa to 36 zł i 21 gr; to jest 3 zł miesięcznie;



jeżeli weźmie się takie średnie mieszkanie 76m/2 to roczny wzrost podatku dla takiej substancji
mieszkaniowej wyniesie 4 zł 16 gr;



jeżeli weźmie się pod uwagę np. duży dom 400 m/2 z gruntem pod budynkami ponad 311 m/2 oraz
budynki związane z działalnością gospodarczą 2260 m/2 na gruncie 1300 m/2 i grunty związane z
działalnością gospodarczą 5380 m/2, to wzrost dla takiego przedsiębiorstwa z domem na działce, czyli
łącznie prawie 7000 m/2, czyli duża firma z domem – podwyżka wyniesie 2388zł rocznie;



to jest naprawdę niedużo, jeżeli weźmiemy firmę która, która prowadzi działalność gospodarczą
handlową w budynku o powierzchni 6000 m/2 na działce o powierzchni handlowej w Szczecinku, jak
jedna z naszych galerii, to ta galeria zapłaci więcej podatku o 5570 zł, podzielmy to przez 12 na
miesiąc; czy to jest dużo, to są naprawdę nie duże koszty w przeliczeniu na piętra;



przy dzisiejszym poziomie cen naprawdę to jest nieodczuwalne; jeżeli ktoś mówi, że to jest powód,
żeby zwinąć firmę ze Szczecinka, to nie jest powód, który przeważa;



jeżeli ktoś, kogo nie stać na podwyżkę w firmie 90 gr za metr kwadratowy w skali roku, to znaczy, że
ta firma i tak jest skazana na porażkę i się przewróci; to są naprawdę kosmetyczne zmiany, natomiast
ilość podatników i wpływ do budżetu w sumie w tej masie to jest dla Miasta kwota, która pozwoli na
zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb.

Joanna Pawłowicz radna:


jeżeli chodzi o podwyżki, to radni doskonale wiedzą, dlatego że radni dostali informację, jakie to są
wielkości i przyznaje Burmistrzowi rację, że one rzeczywiście nie są duże,



ale kiedy podnosi się podatki, to zawsze te wartości nie są duże;



rok temu, jak były podnoszone podatki, to też były mało znaczące, ale Burmistrz doskonale wie, że to
się kumuluje i ten ostateczny efekt, jaki trzeba zapłacić, to po prostu przychodzi wraz z rachunkami;



myśli, że Burmistrz troszeczkę niefortunnie podał ceny tych mieszkań, dlatego że 11 000zł za metr to
bodajże już 2 lata temu takie ceny były w Gdańsku, dzisiaj są o wiele wyższe;
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wiadomo, że rynek mieszkaniowy oszalał w Polsce, dlatego że ze względu na covid 19 ludzie zaczęli
lokować swoje oszczędności w nieruchomościach, co zresztą jest jak najbardziej uzasadnione;



rzeczywiście ceny mieszkań w Gdańsku są nieporównywalne do tych, jakie są Szczecinku, ale te
mieszkania schodzą jak świeże bułeczki;



w związku z tym można powiedzieć, że świadczy to o zasobności mieszkańców, o ich możliwościach,
nie mówi, że oni płacą gotówką, ale stać ich na to, żeby wziąć kredyt i z drugiej strony, jeżeli odnieść
się do podatków i ich wielkości, jakie płacone są w Gdańsku i w Szczecinku, to są obecnie tam i tu na
takim samym poziomie.

Marek Ogrodziński radny:


jak zwykle co roku o tej samej porze jest ten sam dylemat;



jak zwykle co roku o tej samej porze powie to samo, te podatki są dla nas, to nie są podatki dla
mieszkańców Gdańska, Krakowa, Chojnic czy jakichkolwiek innych miejscowości;



od wielu lat konstruując budżet Burmistrz musi się opierać na pewnych stałych wartościach;



najbardziej policzoną stałą wartością są podatki, które przychodzą zarówno ze strony PIT-ów,
zarówno ze strony CIT-ów jak i podatków od nieruchomości i tak dalej i to tworzy budżet miasta;



to są te pieniądze, które są dawane do budżetu, bo przecież Burmistrz nie ma własnych pieniędzy, on
zarządza naszymi pieniędzy i te nasze pieniądze idą na nasze potrzeby, nie na żadne inne;



radna powiedziała, że Gdańsk ma większe możliwości, tak może i ma większe możliwości, ale też ma
większe obciążenia; nie patrzymy w takich kategoriach; patrzymy 1 do 1, jaki jest podatek w Gdańsku,
jaki jest podatek w Szczecinku, ale są możliwości zarobkowania, te też są inne, a jakie są obciążenia
każdego mieszkańca żyjącego w dużych aglomeracjach miejskich, są zdecydowanie większe i może
powiedzieć, że przerabia to osobiście personalnie od 2 lat, ponieważ córka mieszka w Gdańsku
i studiuje w Gdańsku, w związku z tym radny wie, jakie to są obciążenia i to nie jest takie proste, że
w Gdańsku dużo zarabiają i mało wydają; nie, dużo zarabiają, ale dużo też wydają,



natomiast wracając do meritum sprawy, zawsze podatki i zawsze podnoszenie opłat budzi
kontrowersje, i to nie jest kwestia tego, że Burmistrz te pieniądze włoży sobie do kieszeni;



te pieniądze będą przeznaczone na inwestycje;



przed chwilą radni słyszeli, żeby jak najszybciej przystąpić do etapu drugiego infrastruktury cmentarza;



skąd wziąć na to pieniądze? z tych podatków, z naszego budżetu;



warto zwrócić uwagę, jak łatwo akceptuje się podatki, które przychodzą ze strefy centralnej, np.:
cukrowy, taki czy inny; gdzieś tam się pozłościmy, ale no dobrze, te napoje słodkie, niech płacą
podatki, bo to podobno idzie na naszą ochronę zdrowia;



złościmy się krótko, bo nie jesteśmy w stanie w cudzysłowie ,,dosięgnąć tych ludzi'', którzy te podatki
fundują, ale to są podatki, które się rozłożą na cały kraj i my tak naprawdę w tym wszystkim
otrzymamy promil albo mniej niż promil, a tutaj mamy namacalne rzeczy, które z naszych pieniędzy
będą dla nas pracowały; drogi, chodniki, zieleń, cała infrastruktura, która pojawia się w Szczecinku, to
są nasze pieniądze;
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dlatego mimo, że podatki nie są lubianymi rzeczami, musimy po prostu pewne rzeczy realizować;



spójrzmy, co się w tej chwili dzieje w gospodarce, galopujące ceny paliw,



przecież to za chwilę będzie obciążeniem dla naszego budżetu, wszystko co się dzieje, co jest oparte
o paliwo pójdzie zaraz w górę, wszystkie ceny;



spójrzmy jak wyglądają ceny materiałów budowlanych, a są inwestycje otwarte w naszym mieście,
skądś te pieniądze muszą być, to są nasze pieniądze dla nas.

Salę obrad opuścił radny Jacek Brynkiewicz. Obecnych 18 radnych.
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 3 głosach „wstrzymujących się” i 4 głosach „przeciw”
podjęła uchwałę:
Nr XXXVIII/348/2021
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Na salę obrad powrócił radny Jacek Brynkiewicz. Obecnych 19 radnych.
Ad.8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu przeznaczeniem na
dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 19 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
Nr XXXVIII/349/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu przeznaczeniem na
dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie

zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu laparoskopowego oraz dwóch stanowisk do resuscytacji
noworodków" z przeznaczeniem dla Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
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otworzyła dyskusję,



poinformowała o zmianie tytułu uchwały w stosunku do pierwotnie proponowanego.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


chciałby wnieść autopoprawkę: pierwotnie inaczej brzmiał tytuł projektu uchwały; autopoprawka
polega na tym, że dotychczas tytuł uchwały miał brzmienie: zakup zestawu laparoskopowego oraz
dwóch stanowisk do resuscytacji noworodków z przeznaczeniem dla szpitala w Szczecinku Sp. z.o.o.;



w pierwszej wersji były 2 stanowiska, obecnie proponuje się tytuł:



„w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu laparoskopowego oraz stanowiska do resuscytacji noworodków"
z przeznaczeniem dla Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.”’



biorąc pod uwagę sytuację finansową Miasta i potrzeby szpitala zwiększona została ta kwota;
wcześniej radni przegłosowali już w zmianach budżetowych właśnie tę część finansową, w tej chwili
będzie głosowanie nad docelowym przeznaczeniem środków;



rekomenduje pod obrady tak brzmiącą uchwałę, to jest skonsultowane z medykami.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


przypomniała, że autopoprawek się nie głosuje.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Marek Ogrodziński radny:


jako lekarz dziękuje bardzo za to, że taka uchwała, taki projekt uchwały się znalazł na dzisiejszej sesji;



uważam, że 285 000zł to jest troszeczkę mało, jak na dobry zestaw laparoskopowy plus jeszcze
dodatki, ale to jest jego własna osobista opinia,



chciałem tylko w tym momencie jedną dygresję powiedzieć; przed chwilą, część radnych głosowała
przeciwko podwyższeniu podatków, część radnych wstrzymała się od podwyższenia podatków, a w tej
chwili radni dają z naszych podatków dla naszego szpitala, którego nie jesteśmy właścicielem, tylko
jesteśmy beneficjentami, bo korzystamy z tego szpitala, pieniądze z naszego budżetu;



było mniej, dajemy więcej, po to, są podatki, żebyśmy z tych podatków korzystali.

Joanna Pawłowicz radna:


idąc tokiem rozumowania radnego Marka Ogrodzińskiego, to praktycznie żadnych środków
nie moglibyśmy desygnować na nic, bo gdybyśmy nie podjęli tej uchwały, tak jak twierdzi radny, to
praktycznie nie byłoby pieniędzy a przecież to jest nie tak, przecież są środki w budżecie, są środki
zewnętrzne i to Burmistrz podejmuje decyzję na co ewentualnie ten budżet stać;



akurat tę inicjatywę, jeżeli chodzi o przekazanie tych środków, radni i radna popierają.

Marek Ogrodziński radny:


nie zrozumiał tej wypowiedzi, słuchając radnej ma wrażenie, że mowa o zupełnie dwóch różnych
rzeczach; radny mówi o tym, że to, że są podatki i to, że te podatki od czasu do czasu muszą być
podwyższone, daje nam asumpt do tego, żebyśmy mogli niezależnie od naszych obowiązków jako
gminy świadczyć dotacje dla innych jednostek;
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to jest szpital, przed chwilą straż pożarna, za chwilę będą Wilcze Laski;



czy to jest nasz obowiązek? nie to jest nasza dobra wola, ale Burmistrz proponując pewne sytuacje
finansowe korzysta z tego, że mieszkańcy Szczecinka poprzez podwyższenie podatków tworzą
większy budżet, z czego można więcej dawać różnych beneficjentom i to jest ta droga;



jakby nie było większych podatków, nie byłoby większego przychodu w budżecie,



za chwilę zewnętrzne pieniądze mogą się skończyć, bo tak to wygląda w tej chwili, w której się
znajdujemy, może się okazać, że to będzie jedyne, albo największe źródło przychodów do budżetu
i dziwi się, że niektórzy radni wstrzymują się albo są przeciwko temu, żebyśmy w budżecie mieli
więcej pieniędzy;



jeżeli będzie mniej pieniędzy, to może się okazać za chwilę, że ktoś zarzuci, a czemu nie
wykorzystaliście wszelkich możliwości pozyskania funduszy zgodnie z prawem, bo my nie łamiemy
prawa, bo takie prawo nam daje Minister Finansów i z tych pieniędzy można korzystać dla szpitala,
dla straży pożarnej, ochotniczej straży pożarnej.

Małgorzata Kubiak-Horniatko radna:


przysłuchuje się tej dyskusji i chciałaby parę słów powiedzieć; otóż podatki stanowią część budżetu
miasta; z tychże podatków, o których mówi radny finansowane są m.in. fontanny, gdzie część radnych
również była przeciwna;



ale nie to jest meritum dzisiejszego posiedzenia; z jednej strony jako radni opozycyjni rozumieją
Burmistrza, bo przecież dochody Miasta drastycznie się zmniejszają, chociażby 500+, które odchodzi
z samorządów i pracownicy ośrodków pomocy społecznej mogą stracić pracę; to są olbrzymie
dochody, jakie czerpaliśmy z programu 500+ jako samorządy; w tej chwili od połowy roku te
świadczenia przechodzą do ZUS-u,



z drugiej strony radni opozycyjni

rozumieją mieszkańców, gdzie nakładane jest na nich kolejne

obciążenie finansowe, nawet jeżeli ono jest niewielkie? dlatego mówi w imieniu Klubu Radnych
Porozumienia Samorządowego, ponieważ radni PO mają i tak większość w Radzie Miasta;


radni opozycji nie chcą być przeciw decyzji burmistrza, ponieważ rozumieją intencje tej podwyżki,
która została zaproponowana, ale też stoją na straży dobra mieszkańców, nawet jeżeli to są niewielkie
podwyżki, to jednak są to podwyżki w roku, kiedy tych podwyżek jest po prostu bardzo dużo.

Andrzej Grobelny radny:


właściwie radna Małgorzata Kubiak-Horniatko wszystko powiedziała, a radny powie tylko od siebie, że
od wieków toczy się spór, czy lepiej pobierać myto, haracz i podatki, czy jakkolwiek to nazwiemy
lepiej, żeby to wydawał nie wiem, rząd miasto burmistrz, czy jakikolwiek inny urzędnik - czy lepiej te
pieniądze zostawić mieszkańcom, albo przynajmniej część tych pieniędzy i oni sami lepiej będą
wiedzieli na co te pieniądze wydać; i ten spór toczy się toczy się od wieków i do tej pory jest
nierozwiązany, ale wszyscy wiemy, że zawsze lepiej pieniądze wydaje nie urzędnik, tylko np.,
fundacja, osoba prywatna, firma;



tak to jest w życiu, dlatego też uważa, że radni muszą być trochę bardziej wrażliwi na obecną
sytuację, na społeczeństwo, dlatego uważa, że nad każdą złotówką radni muszą się pochylać
i zastanawiać się 5 razy, zanim to wydadzą,
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bo tych pieniędzy jest po prostu mało i oczywiście, że można powiedzieć, że jak nam brakuje
pieniędzy, to niech mieszkańcy się dołożą, ale jest jakaś granica tego dokładania się, bo równie
dobrze można byłoby powiedzieć, że niech mieszkańcy dołożą 50% do wszystkiego, 50% z zarobków
niech płacą jako podatki, ale tak to nie może wyglądać;



trzeba to jakoś zbalansować; rozumie, że pieniędzy jest mało, ale z drugiej strony mówi, że trzeba
patrzeć na mieszkańców i wiedzieć, że dla niektórych 20zł to jest naprawdę spora kwota;



podał przykład z przejazdu autobusem miejskim, na przystanku przy Dworcu PKP do drzwi autobusu
podeszły dwie osoby, ale drzwi się nie otworzyły; kierowca wysiadł i powiedział, że tylko jedna z tych
osób może wsiąść, bo druga osoba to kloszard, a ci zasypiają w autobusie i traktują autobus jak
mieszkanie;



radny sam zna jedną osobę, która mieszka na przystanku autobusowym już drugi miesiąc i jakby
żadne służby tego nie widzą, to jest kwestia pomocy tym ludziom; to nie są proste sprawy i należy nad
takimi sprawami się pochylać i mieszkańcom pomagać.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


przypomina wszystkim, że rozmowa dotyczy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
powiatowi szczecineckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup zestawu
laparoskopowego oraz stanowiska do resuscytacji noworodków z przeznaczeniem dla Szpital
w Szczecinku i bardzo prosi wszystkich radnych o unikanie, zwłaszcza tak szerokich dygresji,



nie chciała radnemu przerywać, ale prosi o stosowanie się do porządku obrad.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


chciał przypomnieć, że debata dotyczy punktu, który mówi o zakupie zestawu laparoskopowego oraz
stanowiska do resuscytacji noworodków; trudno jednak się nie odnieść do sugestii, ze wystąpił jakby
podział w kwestii podatków’; w tym punkcie w ogóle o tym nie powinno się rozmawiać, na temat
podatków można było rozmawiać wcześniej;



jeżeli się mówi o fontannach, to przecież jest to budżet obywatelski, jeżeli ktoś mówi o środkach
zewnętrznych, to te środki są znaczone, są dedykowane na pewne od razu założone cele; to
pomieszanie kogel-mogel do kwadratu; należy skupić się na tym, co jest przedmiotem dyskusji;



jeśli radni chcą pomóc dla Szpitala, to są pieniądze z budżetu Miasta, z podatków.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 19 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
Nr XXXVIII/350/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu laparoskopowego oraz stanowiska do resuscytacji noworodków”
z przeznaczeniem dla Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
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Ad.10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczecinek z przeznaczeniem na

dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczych Laskach.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Marek Ogrodziński radny:


wraca do tego tematu, czy mamy z naszych pieniędzy pomóc Wilczym Laskom czy nie?

Joanna Pawłowicz radna:


czy są na to pieniądze?

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


to trzeba wrócić do punktu, który mówił o zmianach budżetowych;

był to jeden z elementów zmian

budżetowych, także to jest odpowiedź na pytanie radnej; Rada Miasta podjęta w tej kwestii uchwałę ok
15-20 minut temu.
Joanna Pawłowicz radna:


radna zdaje sobie sprawę, że te środki są zabezpieczone;



tylko w odniesieniu do informacji, jaką podał radny Marek Ogrodziński chciała się retorycznie zapytać, czy
są zabezpieczone środki w budżecie na ten cel, bo oczywiście są zabezpieczone;



w związku z tym dlaczego ze strony radnego znowu taka sugestia, przecież Burmistrz dysponuje budżetem,
i jeżeli uważa, że to jest naprawdę bardzo zasadne i ma na to środki, to rekomenduje Radzie Miasta
właśnie taki projekt uchwały.

Marek Ogrodziński radny:


chyba dalej brak zrozumienia, radny próbuje pokazać, że to, że są zabezpieczone pieniądze w budżecie
Miasta, to ten budżet Miasta m.in. został stworzony z podatków, w tym m.in. z podatków od nieruchomości,



w związku z tym radny pragnie pokazać poprzez chociażby te trzy uchwały, które przed chwilą dwie
podjęto, a trzecią, która być może zostanie podjęta za chwilę, że nasze pieniądze są dla nas i nie tylko dla
nas, w związku z tym to, że są podniesione podatki od nieruchomości pozwala na to, że

Burmistrz

budżecie, którym zarządza, w budżecie Miasta, może zagwarantować dotacje dla innych jednostek spoza
miasta Szczecinka, np. Wilcze Laski, co nie umniejsza sprawie, że Ochotnicza Straż Pożarna, gdziekolwiek
ona by była zawsze służy swoją pomocą, bo to są strażacy, którzy nie są zawodowymi strażakami, tylko
ludźmi, którzy w razie potrzeby wyjeżdżają i ratują życie i zdrowie ludzkie;


uważa, że jest to bardzo zasadne i tę pomoc trzeba takim ludziom dać,
ale trzeba pamiętać o tym, że to my dajemy dla nas pośrednio.
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Joanna Pawłowicz radna:


bardzo trafnie ujęła to radna Małgorzata Kubiak-Horniatko i radny Andrzej Grobelny, tłumacząc i
wyjaśniając to radnemu Markowi Ogrodzińskiemu, że z jednej strony są wydatki,

które chcemy

wspomagać, ale z drugiej strony są mieszkańcy i to też radni muszą brać pod uwagę, jak można tego nie
rozumieć ?


są mieszkańcy, którzy mają określone opłaty, i które muszą je ponosić, bo to nie jest tylko podatek od
nieruchomości, to nie są tylko takie obciążenia, te obciążenia są znacznie szersze.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


wszystkich radnych prosi o zaprzestanie tematu podatków.

Marek Ogrodziński radny:


przecież wie, że ludzie są obciążeni nie tylko podatkami od nieruchomości, czy radna myśli, że radny
nie jest obciążony podatkami różnego typu? jest obciążony; ale co ja może zrobić w związku z tym?



może się zbuntować i powiedzieć dobrze, nie będzie pił określonego napoju słodzonego, żeby nie płacić
podatku cukrowego, ale czemu wszyscy nie piją zwykłej wody, tylko piją kolorowe napoje słodzone i płacą
podatek i się godzą na to? bo takie jest życie, bo tak chcą,



ale cały czas wraca do tego, że radni mówią o tym, że mieszkańcy są obciążeni,



tak, wie o tym, pragnie tylko pokazać, że te pieniądze, które z tych podwyżek np. podatku od
nieruchomości, nie idą w przysłowiowy kosmos, tylko idą dla nas, sami sobie fundujemy;



cały czas powtarza od wielu lat, odkąd jest radnym Rady Miasta, że każda złotówka, którą my płacimy jako
podatek, wraca do nas pod postacią różnego typu inwestycji;



oczywiście zawsze można powiedzieć, że te inwestycje mogły być inne; fontanny komuś się mogą
nie podobać; jeżeli radna myśli, że to coś złego, nie, bo są ludzie, którym się te fontanny nie podobają, ale
są tacy inni mieszkańcy miasta, którym się nie podoba coś innego; nigdy nie będzie tak, że wszystkim się
będzie wszystko podobało;



kiedyś był sprzeciw przeciwko np. zbiornikom półpodziemnych na odpady, w tej chwili wszyscy
zaakceptowali to i uważają, że to jest świetny pomysł i to pracuje;



kiedyś ktoś powiedział, że wybudowanie pomostu przy zamku podświetlanego to strata 2 000 000 zł; teraz
wiele osób z tych, którzy protestowało, fotografuje się albo przyprowadza swoich znajomych, żeby się
pochwalić jak to wygląda; kiedyś był problem, żeby miasto odkupiło zamek, bo po co, sprzedaliśmy taniej
a kupujemy drożej.. w tej chwili, wszyscy się cieszą, że taki zamek istnieje;



ale nie całe społeczeństwo zawsze będzie akceptowało nasze wybory, należy dać jednak Burmistrzowi
możliwość poprzez te podatki, działania dla nas i dla naszego społeczeństwa;



nie jest przeciwny pomocy, tylko chce pokazać, że te podwyżki nie są podwyżkami w nicość, tylko dla nas.

Małgorzata Kubiak-Horniatko radna:


do radnego Marka Ogrodzińskiego taka drobna dygresja: fontanny jej się podobają, tylko uważa, że są po
prostu drogie, ale to jest jej prywatne zdanie i zdanie też tych wyborców, z którymi rozmawia,



wracając natomiast do tych nieszczęsnych podatków, mamy tu do czynienia z taką subtelną sytuacją, gdzie
każda z osób, które zabrały głos po części ma rację, ale chciałaby zawnioskować, żeby tę dyskusję
zakończyć, ponieważ i Wilcze Laski i Szpital dotyczą budżetu na 2021 r., a mowa o podatkach w roku 2022;
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to zupełnie niepotrzebna dyskusja.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


rozumie, że jest to wniosek formalny o zakończenie dyskusji, a wniosków formalnych się nie głosuje;



w takim razie zamyka dyskusję i przechodzi do głosowania nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 19 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
Nr XXXVIII/351/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczecinek z przeznaczeniem na dofinansowanie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczych Laskach.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Obrady opuściła radna Ewa Ogrodzińska. Zostało 18 radnych.
Ad.11.Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
Nr XXXVIII/352/2021
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.12. Uchwała w sprawie

sprzedaży Parafii Ewangelicko – Augsburskiej z siedzibą w Koszalinie działki

gruntu stanowiącej własność Miasta Szczecinek.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


zmieniła się

podstawa

prawna

ustawy

o gospodarce nieruchomościami, dlatego

autopoprawkę, aktualnie to Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
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zgłasza

Nr XXXVIII/353/2021
w sprawie sprzedaży Parafii Ewangelicko – Augsburskiej z siedzibą w Koszalinie działki gruntu
stanowiącej własność Miasta Szczecinek.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.13. Uchwała w sprawie ustalania zasad finansowania oświetlenia na ulicach nie stanowiących mienia

komunalnego.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
Nr XXXVIII/354/2021
w sprawie ustalania zasad finansowania oświetlenia na ulicach nie stanowiących mienia
komunalnego.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.14. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecinek.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
Nr XXXVIII/355/2021
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecinek.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.15. Uchwała

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego „Lipowa” w Szczecinku.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
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otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
Nr XXXVIII/356/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Lipowa” w Szczecinku.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.16. Uchwała w sprawie

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego „Mysia Wyspa” w Szczecinku.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
Nr XXXVIII/357/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Mysia Wyspa” w Szczecinku.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Salę obrad opuścił radny Krzysztof Zawada. Zostało 17 radnych.
Ad.17. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska” w Szczecinku.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 16 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 0 głosów „przeciw”
podjęła uchwałę:
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Nr XXXVIII/358/2021
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska” w Szczecinku.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Na salę obrad powrócił radny Krzysztof Zawda. Obecnych 18 radnych.
Ad.18. Uchwała w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
Nr XXXVIII/359/2021
w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/373/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zaliczenia niektórych ulic w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek do kategorii dróg
gminnych.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
Nr XXXVIII/360/2021
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/373/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia
30 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic w granicach administracyjnych Miasta
Szczecinek do kategorii dróg gminnych.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/207/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przystąpienia Miasta Szczecinek do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
Nr XXXVIII/361/2021
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/207/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia
26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia Miasta Szczecinek do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.21.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Szymon Kiedel 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 18 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
XXXVIII/362/2021
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów
uczniom i studentom zamieszkałym na terenie Miasta Szczecinek, za wybitne osiągnięcia w nauce,
sporcie i dziedzinach artystycznych.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.22. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skarg Pana E.Ś. na działania Burmistrza Miasta Szczecinek.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Krzysztof Zawada Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:


Komisja rekomenduje podjęcie uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 13 głosami „za”, przy 5 glosach „wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciw”
uchwałę:
XXXVIII/363/2021
w sprawie rozpatrzenia skarg Pana E.Ś. na działania Burmistrza Miasta Szczecinek.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
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Ad.23.Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
Uwag nie zgłoszono.
Ad.24.Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
Uwag nie zgłoszono.
Ad.25. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
Uwag nie zgłoszono.
Ad.26.Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
Pytań nie zgłoszono.
Ad.27.Wnioski i oświadczenia radnych.
Wniosków nie zgłoszono.
Ad.28. Zakończenie sesji.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


stwierdziła wyczerpanie porządku obrad,



zakończyła obrady.

Sesja zakończyła się o godz. 10:45.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował:
Dariusz Krupski

22

Przewodnicząca Rady Miasta:
Katarzyna Dudź

