PROTOKÓŁ Nr XXXII/2021
z sesji Rady Miasta Szczecinek, przeprowadzonej w trybie on-line
w dniu 18 lutego 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. Wszyscy obecni, według załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie Sesji Rady Miasta Szczecinek: godz. 14:00.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miasta: z dnia 23.12.2020 r. oraz z dnia 08.01.2021 r.
3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek o powierzeniu Burmistrzowi Miasta
Szczecinek uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa.
6. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.
8. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
9. Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty
sprzedaży na terenie Miasta Szczecinek i zwrotu części tej opłaty.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Matejki” w Szczecinku.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Narutowicza II” w Szczecinku.
12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/231/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy
zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym odrębnie do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym
się na terenie Miasta Szczecinek.
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/201/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
14. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
nr P-1.4131.18.2021.EM z dnia 20 stycznia 2021 r.
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15. Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wniesionej przez Mieszkańców Szczecinka
w dniu 08.01.2021 r.
16. Uchwała w sprawie przekazania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień
przeciw COVID-19 według właściwości.
17. Uchwała w sprawie przekazania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 według właściwości.
18. Uchwała w sprawie przekazania petycji dotyczącej zagrożeń dla zdrowia szczepionek na COVID-19 według
właściwości.
19. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
20. Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
21. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
22. Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Zakończenie sesji.
Ad. 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miasta: z dnia 23.12.2020 r. oraz z dnia 08.01.2021 r.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


stwierdziła, że żadne uwagi do żadnego z protokołów nie wpłynęły; przystąpiła do głosowania.

W dwóch odrębnych głosowaniach jawnych Rada Miasta jednogłośnie przyjęła protokół z sesji z dnia
23.12.2020 r. oraz protokół z sesji z dnia 08.01.2021 r.
Ad. 3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie; omówił uchwałę i jej uzasadnienie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta 13 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 4 głosach
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXXII/290/2021
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek o powierzeniu Burmistrzowi Miasta
Szczecinek uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Szymon Kiedel Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie; omówił uchwałę i jej uzasadnienie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXXII/291/2021
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek o powierzeniu Burmistrzowi Miasta Szczecinek
uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie; omówił uchwałę i jej uzasadnienie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXXII/292/2021
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.6. 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;



omówił uchwałę i jej uzasadnienie.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 5 głosach
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXXII/293/2021
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie; omówił uchwałę i jej uzasadnienie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXXII/294/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.8. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie;



omówił uchwałę i jej uzasadnienie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta 20 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę
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Nr XXXII/295/2021
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.9. Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty
sprzedaży na terenie Miasta Szczecinek i zwrotu części tej opłaty.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie;



omówił uchwałę i jej uzasadnienie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXXII/296/2021
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty
sprzedaży na terenie Miasta Szczecinek i zwrotu części tej opłaty.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Matejki” w Szczecinku.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie;



omówił uchwałę i jej uzasadnienie.

Małgorzata Kubiak-Horniatko radna:


poprosiła o doprecyzowanie uzasadnienia; jaki zapis jest obecnie, jeśli chodzi o ilość tych kondygnacji?



rozumie, że proponowany będzie zapis, żeby było do 4 kondygnacji; a jaki zapis jest obecnie?



co jest przyczyną tego, że następuje przystąpienie do zmiany planu?



żeby później uniknąć pewnych sytuacji, iż część radnych nie wiedziała nad jakimi zmianami głosuje.
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Daniel Rak Burmistrz Miasta:


proponowane zmiany są wynikiem złożonego wniosku przez właściciela nieruchomości;



w obowiązującej uchwale z 2014 roku, w § 14 pkt 2, lit. D, mówi, że liczba kondygnacji naziemnych



wynosi

od

3

do

4,

czyli

nakładała

obowiązek

na

inwestora,

wykonania

obiektu

czterokondygnacyjnego, zmieniły się plany inwestycyjne właściciela, dzisiaj właściciel

3-lub

myśli o

wykonaniu tam inwestycji niższej, stąd też jego wniosek, żeby te zapisy, które funkcjonują, były bardziej
luźne i żeby pozwoliły mu wybudować właśnie w tej przestrzeni obiekt np. dwukondygnacyjny;


ten plan, który w tej chwili obowiązuje nie pozwoliłby mu na inną realizację obiektu niż 3 bądź 4
kondygnacje.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta 15 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach
„przeciw” (radna Małgorzata kubiak-Horniatko0 nie wzięła udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę
Nr XXXII/297/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Matejki” w Szczecinku.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Narutowicza II” w Szczecinku.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie;



omówił uchwałę i jej uzasadnienie.

Małgorzata Kubiak-Horniatko radna (trudności w nawiązaniu połączenia):


zgłosiła, że ze względu na trudności z połączeniem nie mogła wziąć udziału w głosowaniu w
poprzednim punkcie obrad.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na problemy techniczne o godz. 14.25 ogłosiła przerwę w obradach.

Obrady zostały wznowione o godz. 14:30. Obecnych 21 radnych.
Czesław Podkowiak – adwokat, obsługa prawna:


odpowiadając na wniosek radnej Małgorzaty Horniatko-Kubiak wyjaśnił, że w jego ocenie nie ma
podstaw prawnych, aby dokonać reasumpcji głosowania, ponieważ radni głosowali, uchwała uzyskała
wymaganą większość, a jakieś problemy techniczne nie mają wpływu.
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Wiesław Suchowiejko radny:


radny ma wątpliwość,

jeżeli chodzi o ten teren i garaże, gdyż obawiam się, czy nie powinien się

wyłączyć z głosowania. ponieważ członek jego najbliższej rodziny posiada tam właśnie nieruchomości;


dlatego nie wie, czy nie powinienem się wyłączyć? radny nie chce, żeby jego udział w glosowaniu
spowodował jakiś kłopot.

Czesław Podkowiak – adwokat, obsługa prawna:


jeżeli chodzi o pytanie, które zadał pan radny Wiesław Suchowiejko, to uważa, że radni nie powinni się
wyłączać z głosowań przy uchwałach, które dotyczą przystąpienia do zmian w miejscowym planie;



radni stanowią prawo miejscowe przez swoje decyzje; pomimo tego, że zamieszkują też określone
dzielnice, to sprawy dotyczą pewnego ładu przestrzennego, gospodarki przestrzennej oraz
zagospodarowania danych nieruchomości; i o ile nie ma tutaj samej formalności zbycia, gdzie można by
było myśleć o konflikcie, to jeżeli chodzi o przyjęcie uchwały radny powinien brać udział w głosowaniu.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXXII/298/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Narutowicza II” w Szczecinku.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/231/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2016
r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku
nieruchomym lub ruchomym, wpisanym odrębnie do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym się na
terenie Miasta Szczecinek.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie; omówił uchwałę i jej uzasadnienie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXXII/299/2021
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/231/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy
zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym odrębnie do rejestru zabytków, położonym lub
znajdującym się na terenie Miasta Szczecinek.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
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Ad.13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/201/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie; omówił uchwałę i jej uzasadnienie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXXII/300/2021
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/201/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia
26 marca 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.14. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
nr P-1.4131.18.2021.EM z dnia 20 stycznia 2021 r.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jacek Brynkiewicz Przewodniczący Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego:


Komisja rekomenduje Radzie Miasta podjęcie przedłożonej uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta 13 głosami „za”, przy 8 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach
„przeciw” podjęła uchwałę
Nr XXXII/301/2021
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
nr P-1.4131.18.2021.EM z dnia 20 stycznia 2021 r.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.15. Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wniesionej przez Mieszkańców Szczecinka
w dniu 08.01.2021 r.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.
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Krzysztof Zawada Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:


Komisja rekomenduje Radzie Miasta podjęcie przedłożonej uchwały;



ustawa o petycjach w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 wskazuje, co petycja powinna zawierać;



wniesione pismo nie zawiera wymaganych danych, to znaczy ta petycja nie zawierała i nie zawiera
danych dotyczących miejsca zamieszkania każdej z podpisanych osób



poza tym wnioskodawcy wskazali dwie osoby do reprezentowania, natomiast ustawa o petycjach
wyraźnie wskazuje, że ma być podana tylko jedna osoba do reprezentacji grupy;



w przypadku, gdy petycja nie spełnia w/w wymogów

formalnych, o których mowa w ustawie

o petycjach, petycję pozostawia się bez rozpatrzenia.

Andrzej Grobelny radny:


po raz pierwszy na Komisji zdarzyło się tak, że dwie osoby były za tym, żeby tę petycję odrzucić, a dwie
osoby były za tym, żeby petycję przyjąć; bardzo dużo tych petycji, które trafiają do Rady Miasta, zostaje
odrzuconych ze względów formalnych; tak było np. z ulicą Lelewela, tak jest teraz z tą petycją;



radny pomija merytorykę tych petycji, czy one są słuszne, czy nie; ale wydaje się, że w przypadku, gdy
1000, 300 czy 500 osób się podpisuje, to radni powinni zrobić wszystko, żeby te petycje jednak jakoś to
rozwiązać; w tym przypadku zamiast jednej osoby reprezentującej były dwie i z tego tytułu
Przewodniczący Komisji stwierdził, że ta petycja rozpatrywana być nie powinna;



w związku z tym, wraz z radnym Jerzym Dudziem złożyliśmy wniosek, żeby Przewodniczący Komisji
przygotował krótkie pismo w formacie A4, na którym byłyby zawarte wszystkie informacje potrzebne do
tego, żeby dana petycja była ważna, czyli taką ściągę, jak petycja powinna wyglądać;



każdy, kto będzie chciał petycję złożyć, mógłby taką ściągę dostać po to, żeby petycja mogła być
złożona prawidłowo; żeby po prostu ułatwić obywatelom składanie petycji;



radny odnosi wrażenie, że na razie przynajmniej część radnych podchodzi tak, że najlepiej, aby petycja
była nieważna, wtedy sprawą nie trzeba się zajmować i tyle;



konkluzja z tego jest taka, że wraz z radnym Jerzy Dudziem był za tym, żeby jednak omawianą petycję
rozpatrzeć; nie mówi o merytoryce, chociaż wcześniej też uważał, że warto te przedszkola dotować;



postukuje, żeby Przewodniczący Komisji przygotował, czy żeby, żeby w ogóle przygotować taką ściągę,
aby każdy obywatel chcący złożyć petycję, mógł z niej skorzystać i dowiedzieć się, co petycja ma
zawierać; wtedy nie będzie takich problemów, że jest 1000, 500 czy 10 000 podpisów, a petycja jest
nieważna ze względów formalnych, bo to trochę jest niepoważne;



i to nie ze strony tego, kto petycję składa, tylko ze strony radnych i Urzędu, że radni i Urząd potrafią
przekazać tego petentom, w jaki sposób petycję złożyć w formie poprawnej.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


nie do końca zgadza się z wypowiedzią radnego;



po pierwsze radni jako Rada Miasta stanowią prawo; jeśli stanowią prawo, to sami też tego prawa
muszą przestrzegać; to, co radny nazywa ewentualną ściągą odnośnie petycji, to jest właśnie ustawa
o petycjach, gdzie jest napisane, co petycja powinna zawierać;
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niestety niezależnie od tego, czy nam się dana petycja podoba, czy nie, jeśli ze względów formalnych
nie spełnia wymogów ustawowych, to niestety musi pozostać bez rozpatrzenia;



prawo powinno być takie samo dla wszystkich.

Czesław Podkowiak – adwokat, obsługa prawna:


też zauważył, że wiele petycji, i to nie tylko w Szczecinku, niestety z przyczyn formalnych pozostaje bez
rozpatrzenia; nie, zgadza się z radnym;



czasami w tych petycjach są bardzo ważne sprawy, ale mowa o obsłudze Rady Miasta i Komisji, które
uzyskują od niego opinię prawną; innej możliwości nie mama, niż decydowanie zgodnie z przepisami
prawa; przepis ustawy jest jasny, jeżeli nie są spełnione warunki formalne, to nie ma możliwości
prawnej, aby rozpatrywać petycję; inaczej dochodzi do naruszenia prawa; rada musi taką petycję
pozostawić bez rozpatrzenia niezależnie od tego, czy tam będzie 500 osób, 1000 osób czy 1500 osób;



Burmistrz może ewentualnie się zastanowić, czy należałoby na stronie internetowej Urzędu Miasta taki
krótki brief zamieścić; ale uważa, że i tak to nic nie zmieni, jeżeli autorzy petycji nie sięgną do ustawy
i nie będą zgodnie z tą ustawą przygotowywać petycji;



jeżeli tego nie zrobią, to Rada Miasta nie będzie mieć innej możliwości, jak tylko dalej pozostawiania
bez rozpatrzenia, nie ma innej możliwości.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


ustosunkowując się do wypowiedzi radnego chce przypomnieć, że w programie samorządowym
tłumaczył pewne aspekty dotyczące właśnie tej petycji;



to, że niektóre petycje formalnie nie są rozpatrywane nie oznacza, że na ten temat nie ma dyskusji;



każda petycja ma jakiś cel w sobie i te petycje, które wpływają, jak np. podnoszony problem Lelewela,
była omawiana na posiedzeniu Zespołu doradczego; intencją tamtej petycji było zmiana lokalnego
prawa i miała ona dotyczyć pewnych zapisów;



mimo tego, że nie została formalnie udzielona odpowiedź, Burmistrz odpowiedział mieszkańcom
poprzez media w programach samorządowych;



jeżeli chodzi o sprawy związane z tą petycją, to może powiedzieć, że pierwsza petycja, która zawierała
błędy została odrzucona z przyczyn formalnych; ta sama grupa złożyła drugą petycję, skierowaną już
nie do rady Miasta tylko do Burmistrza i Burmistrz udzieli odpowiedzi na tę drugą petycję, ta odpowiedź
została już opublikowana;



Burmistrz rozmawiał przed sesją z Przewodniczącą Katarzyną Dudź, że jeżeli radni mają wolę
zapoznać się z tą petycją, mogą ją otrzymać do wiadomości;



każda petycja jest formą żądania wydania jakiejś decyzji albo postulującą o zmianę decyzji;



Rada Miasta przyjęła uchwałę budżetową, która jest realizowana;



natomiast jeżeli chodzi o ściągę, to jako Burmistrz uważa, że każdy może powiedzieć, żeby taką ściągę
stworzyć, mając do dyspozycji media czy Biuro Rady i może ogłosić, że taką ściągę zrobił;
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nie jest to grzeczne, żeby Przewodniczącego Komisji nakłaniać, aby taką ściągę zrobił, albo żeby taką
ściągę opracowała obsługa prawna; są akty prawne, które jedni czytają bardziej ze zrozumieniem,
drudzy mniej; niemniej jednak, jeżeli ktoś ma taką inicjatywę, to ją sam realizuje.

Małgorzata Bała radna:


radni muszą stać na straży prawa, jest ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach; w tej ustawie,
w art. 4 jest zapisane, jaka powinna być forma wniesienia petycji, jaka powinna być treść petycji;



petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w ustawie
określono, co powinna zawierać petycja; tu nie trzeba żadnych ściąg; to wszystko jest prawnie
uregulowane; Rada Miasta musi stosować prawo a nie wymyślać jakieś ściągi.

Jerzy Dudź radny:


wydaje się, że każdy był w takiej sytuacji, że miał wypełnić jakiś druk urzędowy i wypełnił go źle;



wydaje się, że nic by się nie stało, gdyby w takiej sytuacji urzędnik, któremu mamy ten druk przekazać
poinformował nas: "Proszę tę, ten druk wypełnić tak i tak";



podobna jest jak sądzi sytuacja i tym razem; czy prawo zostałoby złamane, gdyby Komisja na jeden
z tych adresów, które były w tej petycji, przesłała informacje z prośbą o uzupełnienie o te wszystkie
elementy, których tej petycji zabrakło?

Czesław Podkowiak – adwokat, obsługa prawna:


odpowiadając radnemu chce zaapelować do wszystkich radnych; radni jako Rada Miasta, ale również
i organ wykonawczy oraz jednostki samorządu terytorialnego i administracja publiczna, zobowiązani są
do przestrzegania przepisów prawa i działania w granicach prawa;



oznacza to, że urzędnicy nie mogą w ten sposób podpowiadać,

jak wnioski mają być formalnie

sporządzane; oczywiście, każdy może przyjść się zapytać i każdy w Urzędzie udzieli takiej informacji;


ale urzędnicy nie mają prawa wysyłać sugestii dotyczących

wniosków lub próśb; to jest

niedopuszczalne prawnie; prawo na to nie pozwala i nie ma możliwości, żeby coś takiego robić.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


prosi, żeby już przestać dyskutować na temat petycji ogólnie, jakie wpływają, jak są traktowane i tak
dalej, ale powrócić do projektu uchwały; czyli uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji
wniesionej przez mieszkańców Szczecinka.

Andrzej Grobelny radny:


Przewodnicząca Rady Miasta sugeruje, że radny namawia do łamania prawa;



radny absolutnie nie namawia do tego, żeby łamać prawo; absolutnie nie; petycja musi być
sporządzona zgodnie z przepisami i tu pełna zgoda;



natomiast, jeżeli 1200 osób, czy kilkaset osób nie radzi sobie ze sporządzeniem petycji, to czy
Przewodnicząca Rady Miasta uważa, że są idiotami, bo nie potrafili napisać prostej petycji;
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coś chyba jest nie tak; jeżeli jest problem, to ten problem trzeba rozwiązać, a nie mówić, że proszę
sobie znaleźć to, bo jest to ogólnie dostępne;



skoro jest to ogólnie dostępne a nadal tyle razy się zdarza się, że ludzie nie potrafią tego wypełnić, to
trzeba ludziom pomóc, i to tyle, to jest kropka, nic więcej, powinniśmy ludziom pomagać, starać się
żeby mieli lepiej a nie trudniej i to wszystko.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


nie powiedziała, że radny namawia do łamania prawa; powiedziała, że obowiązkiem radnych i Rady
Miasta jest przestrzeganie prawa; bardzo prosi, żeby cytować jej wypowiedzi dokładnie albo od takich
ocen jej wypowiedzi się powstrzymywać.

Wiesław Suchowiejko radny:


chce poprzeć radnego Andrzeja Grobelnego, ponieważ odnosi wrażenie, że Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji funkcjonuje trochę jak komisja odrzucania petycji, skarg i wniosków; nie składa póki co wniosku
o zmianę w statucie nazwy tej komisji; gdyż ma nadzieję, że uda się z tego wyjść, ale problem jest;



wydaje mu się, jak sięga pamięcią, a to już półmetek tej kadencji, że chyba na palcach 1 ręki można
policzyć, jakiekolwiek skargi, petycje czy wnioski, które komisja uznała, no powiedzmy, za zasadne lub
choćby godne rozpatrzenia pod względem formalnym; jest tego bardzo mało;



nie chciałby, żeby Urząd Miasta funkcjonował jak jakiś „kawkowski” zamek, gdzie obywatel nie może
się przebić ze swoim głosem i to pomnożonym przez liczne podpisy innych obywateli, ze względów
właśnie formalnych; nie widzi problemu, żeby taka instrukcja, jak powinna wyglądać petycja, była
w punkcie podawczym, tam, gdzie takie petycje się składa i obywatel byłby pouczony, czy też
poinstruowany, żeby nie był pouczany przez urzędnika;



obywatele po prostu piszą co myślą i potem się okazuje, że to jest nie tak; więc może ta instrukcja
rzeczywiście mogłaby pomóc i nie ma się co tutaj przerzucać tym, kto co powinien,



a z tym przestrzeganiem prawa, jak ja słyszę to po raz kolejny od radnych koalicyjnych i od
Przewodniczącej, to przypomina sobie sesje, w których miał okazję też zwrócić uwagę na to, że nie do
końca Rada Miasta bywała zgodna z prawem; ale okazywało się, że skoro tak wcześniej robiono, to tak
należy zrobić ponownie, może wojewoda nie zauważy; no i Rada tak czasem robiła:



chodzi o to, że więc tak nie do końca jako radni jesteśmy uczciwi wobec siebie samych, a myśli, że
wszystkim chodzi o to, żebyśmy należycie wypełniać mandat, jakim obdarzyli radnych mieszkańcy;



radni są dla mieszkańców, jeżeli mieszkańcy składają petycje, radni nie powinni ich traktować tak po
prostu sucho i czysto formalnie.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


w tej dyskusji radnych Burmistrz widzi u radnych dużo dobrej woli; po pierwsze, można tak zrobić, że
gdy wpłynie jakaś petycja, i to jest pierwsza propozycja, żeby 3 radnych, którzy zgłosili w/w propozycję,
daną petycję zweryfikowało; Burmistrz zaprasza radnych do Biura Rady Miasta, gdzie radni będą mogli
poprawiać te petycje, podpisując się pod tym, że to oni poprawiali błędy; Burmistrz prosi jednak, żeby
nie wmanewrować w te czynności urzędników;
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druga propozycja jest taka, że radni mają przecież swoje przyjęcia interesantów, i tam też mogą wszem
i wobec ogłosić, że posiadają takie to a takie instrukcje, i że radni też będą razem z tymi grupami
wypełniać petycje;



to są dwie propozycje Burmistrza i one powinny wyczerpać całkowicie sposób pomagania
mieszkańcom, w tym przypadku radni na pewno będą uczynni i będą i dysponowali swoim czasem.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta 13 głosami „za”, przy 8 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach
„przeciw” podjęła uchwałę
Nr XXXII/302/2021
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wniesionej przez Mieszkańców Szczecinka
w dniu 08.01.2021 r.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Ad.16.

Uchwała w sprawie przekazania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych

szczepień przeciw COVID-19 według właściwości.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Krzysztof Zawada Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:


Komisja rekomenduje Radzie Miasta podjęcie przedłożonej uchwały;



po analizie Komisja uznała, że zakres merytoryczny petycji nie mieści się w kompetencji Rady Miasta;



narodowy program szczepień ochronnych przeciw covid-19 nie jest programem z zakresu ochrony
zdrowia realizowanym przez gminę;

narodowy program szczepień przeciw covid-19 wskazuje, że

w tym przypadku odpowiednim organem będzie Prezes Rady Ministrów, minister zdrowia i Narodowy
Fundusz Zdrowia; mając to na uwadze, Komisja przyjęła stanowisko, że Rada Miasta nie jest organem
właściwym do rozpatrzenia tejże petycji i organem właściwym do rozpatrzenia jest rada ministrów, gdzie
należy niezwłocznie tę petycję przekazać.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXXII/303/2021
w sprawie przekazania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień
przeciw COVID-19 według właściwości.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
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Ad.17.Uchwała w sprawie przekazania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 według właściwości.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Krzysztof Zawada Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:


Komisja rekomenduje Radzie Miasta podjęcie przedłożonej uchwały analogicznie jak w poprzednim
punkcie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXXII/304/2021
w sprawie przekazania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 według właściwości.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Ad.18.Uchwała

w sprawie przekazania petycji dotyczącej zagrożeń dla zdrowia szczepionek na COVID-19

według właściwości.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Krzysztof Zawada Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:


Komisja rekomenduje Radzie Miasta podjęcie przedłożonej uchwały analogicznie jak w poprzednich
dwóch punbktach.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXXII/305/2021
w sprawie przekazania petycji dotyczącej zagrożeń dla zdrowia szczepionek na COVID-19 według
właściwości.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.19. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


poprosiła radnych, aby zostawili w Biurze Rady Miasta wiadomość, która godzina rozpoczynania sesji
bardziej radnym odpowiada: godz. 9:00 czy godz.14:00 ?
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Ad.20. Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
Uwag nie zgłoszono.
Ad.21. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
Andrzej Grobelny radny:


ma pytanie o kwotę 22 600zł, czy chodzi o tego strażnika miejskiego, co to jest za sprawa?



czy Burmistrz może udzielić odpowiedzi?

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


Miasto podpisało ugodę, ponieważ kilka lat temu zapadł wyrok, który dotyczył zdarzenia między strażą
miejską a jednym z mieszkańców; podczas procesu adwokaci rozmawiali z sobą na temat właśnie
ugodowego załatwienia sprawy;



Burmistrz uważa, że, że

sprawę należy definitywnie zamknąć, stąd też podjął taką decyzję, żeby

z osobą, która została przez sąd uznana za poszkodowaną, taką ugodę zawrzeć.
Ad.22.Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
Wiesław Suchowiejko radny:


chce zapytać Burmistrza, i to nie jest na kanwie dzisiejszego przebiegu sesji, podczas której wystąpiły
nieoczekiwane kłopoty techniczne na łączach- ale już wcześniej chciał o to zapytać, co zdecydowało,
że Rada Miasta korzysta z takiego a nie innego systemu do prowadzenia sesji zdalnych?



jak się to odbyło, w jakim trybie, że właśnie taką decyzję podjęto? Ile to kosztuje? I czy były rozważane
inne możliwości prowadzenia sesji zdalnych, bo pewnie wszyscy wiedzą, że takie systemy są dość
liczne; no może nie tak bardzo liczne, ale choćby najbardziej popularny Zoom, z którego korzystają
radni powiatowi; to nie znaczy, że należy ich we wszystkim naśladować, ale ciekaw jest odpowiedzi na
te pytania.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


to, że wykorzystany jest akurat ten a nie inny program jest wynikiem rozstrzygnięć, które miały miejsce
wówczas, kiedy podejmowana była decyzja, w jaki sposób będą odbywały się sesje online;



według wiedzy Burmistrza firma, która obsługiwała Radę Miasta i która stworzyła dla Rady Miasta
system, ten pierwotny na sali obrad, dokompletowała niezbędną część informatyczną;



korzystamy z tego samego sprzętu, od tego samego producenta z tej nowej dodatkowej usługi;



jeżeli chodzi o kwoty, w tej chwili Burmistrz nie jest w stanie odpowiedzieć, ale ma nadzieję, że
informatycy bądź Pani Sekretarz Miasta takiej informacji radnemu udzielą;



skoro już Burmistrz jest przy głosie, to chciałby powiedzieć ostatniej inwestycji, sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 1;

radni, a przynajmniej część radnych była zainteresowana tym, żeby

odwiedzić ten obiekt;


jest ustalony pierwotny termin, to jest wtorek o godzinie 14; jeżeli radni mieliby czas, chęć i wolę
spotkania się na tym nowym obiekcie, to Burmistrz zaprasza we wtorek na godzinę 14, w imieniu swoim
i współpracowników, na salę przy Szkole Podstawowej nr 1.
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Andrzej Grobelny radny:


na którejś tam poprzedniej sesji Burmistrz mówił, żeby jeżeli radni mają fajne, ciekawe pomysły, to,
żeby je zgłaszali i wtedy Burmistrz się nad tym pochyli; może któryś z nich doczeka się realizacji;



w związku z tym radny ma pomysł polegający na tym, że jest teren za basenem, który jest właściwie
niewykorzystany; tam jest odsączalnik,



gdy radny tak obserwuje i rozmawia z ludźmi, to widzi, że ludzie są zadowoleni z wybiegu dla psów na,
na Zachodzie; czy nie można byłoby za basenem urządzić podobnego wybiegu dla psów?



tam jest trochę miejsca, jest droga i za tą drogą między placem do ćwiczeń dla strongmenów a tymi
2 drogami, można byłoby teren ogrodzić i zrobić tam wybieg dla psów, to nie powinien być żaden duży
koszt; i zrobić tam po prostu ładny, elegancki wybieg dla psów;



można też ustawić tam jeszcze, być może nieobowiązkowo, 1 kamerę, żeby sprawdzać, czy wszyscy
sprzątają po swoich psach, takie jest zapytanie i wniosek radnego,



to jest kwestia ogrodzenia, furtki i pewnie jednej większej bramy.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


uważa, że w tej części miasta brakuje takiej infrastruktury, żeby wyprowadzić swojego milusińskiego na
spacer;

Burmistrz wie, że tam np. pod częścią terenu znajdują się pompy ciepła, ale one nijak

nie przeszkadzają w użytkowaniu tego terenu właśnie poprzez taką funkcję, jaką radny zaproponował;


oczywiście Burmistrz pochyli się nad tym pomysłem jak zrobić to, być może metodą gospodarczą;



może uda się coś wygospodarować; dziękuje za tę podpowiedź i uważa, że jest trafna.

Wiesław Suchowiejko radny:


odnośnie liczb, o których wcześniej mówił Burmistrz, nie mogąc ich podać na sesji, radny liczy, że
dostanie te dane po prostu na piśmie, o tym zapewniła go już telefonicznie Pani Sekretarz Miasta
Joanna Gawrych, za co bardzo dziękuję.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


oczywiście radny dostanie odpowiednie dane, o które prosił;



z tego, co Przewodnicząca Rady Miasta może powiedzieć, to też wie, że po prostu to chyba był, jeśli
nie jedyny, to jeden z niewielu systemów, który był kompatybilny z tym oprogramowaniem, które do
prowadzenia sesji już wcześniej zostało nabyte.

Marek Ogrodziński radny:


ma pomysł, może na najbliższy sezon turystyczny, który się otworzy a ma nadzieję, że się otworzy;
żeby skonstruować w ramach SAPiK-u system audiobooków albo takich informatorów głosowych, które
mogłyby mówić o tym, co jest atrakcyjnego w naszym mieście;



i zrobić taką listę najbardziej atrakcyjnych miejsc, które były godne do zwiedzania w Szczecinku.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


odnośnie pytania zadanego przez radnego Wiesława Suchowiejko chce dodać, że według informacji,
otrzymanej od pana mecenasa Czesława Podkowiaka, w Statucie Miasta Szczecinek jest zapis, iż
odpowiedzi na pytania radnych, nie mówię tu o wnioskach i oświadczeniach radnych, powinny być
w miarę możliwości udzielane na sesji, bądź ewentualnie na przyszłej kolejnej;



tak więc to, że radny otrzyma odpowiedź w formie pisemnej, będzie wyjątkiem z tego powodu, że
zgodnie ze Statutem na wnioski odpowiedź

udzielana jest w sposób pisemny, i jest to potem

umieszczane później w BIP-ie, a na pytania odpowiedź udzielana jest tylko w sposób ustny.
Joanna Pawłowicz radna:


podziękowała za zaproszenie na spotkanie związane z nowo wybudowaną salą gimnastyczną
i możliwość poznania nowego obiektu, bo o to wnioskowała na posiedzeniach Komisji;



mam jednak od razu taką serdeczną prośbę, czy zwiedzanie tego obiektu mogłoby się odbyć o godzinę
później, o godzinie 15? bo, tak się składa, że godz. 15, wszyscy są na wysokich obrotach;



jeżeli byłaby taka możliwość, to z góry bardzo dziękuje.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


wydaje się, że nie ma żadnych przeciwskazań, przynajmniej ze strony Burmistrza; zaproponował
godzinę 14, ale skoro jest wniosek radnej Joanny Pawłowicz o to, żeby ta godzina była skorygowana na
godzinę 15, więc, jeżeli może zaproponować, przychylając się tutaj do głosu, godzinę 15, to zaprasza
wszystkich jeszcze raz, ale już tym razem na godzinę 15, we wtorek.

Ad.23. Wnioski i oświadczenia radnych.
Wniosków ani uwag nie zgłoszono.
Ad.24. Zakończenie sesji.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag stwierdziła wyczerpanie porządku obrad,



zamknęła XXXII sesję Rady Miasta Szczecinek.

Sesja zakończyła się o godz. 15:30
Na tym protokół zakończono.
Protokołował:
Dariusz Krupski

Przewodnicząca Rady Miasta:
Katarzyna Dudź
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