PROTOKÓŁ Nr XXXI/2021
z sesji Rady Miasta Szczecinek, przeprowadzonej w trybie on-line
w dniu 8 stycznia 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.
Biorących udział 20 radnych, według załączonej listy obecności.
Nieobecna radna: Grażyna Kuszmar.
Rozpoczęcie Sesji Rady Miasta Szczecinek: godz. 12:30.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


przywitała zebranych,



poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego byłego Przewodniczącego Rady Miasta (w latach
1999-2006 ) Jerzego Musiała;



następnie stwierdziła wymagane kworum,



otworzyła sesję, przedstawiając porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok.
3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030.
4. Zakończenie sesji.
Ad. 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


wyjaśnił, że w następstwie zmian do budżetu wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: "Budowa
infrastruktury drogowej na osiedlu Marcelin - etap I”, „Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy
Sójczej”, oraz „Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jeziorze Trzesiecko”.

Wiesław Suchowiejko radny:


zaapelował, aby w trudnym czasie pandemii odsunąć w czasie budowę fontanny;



według radnego inwestycja ta powinna być wstrzymana ze względu na trudne czasy związane
z pandemią koronawirusa.
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Daniel Rak Burmistrz Miasta:


uważa, że miasto musi być konsekwentne w realizacji pomysłów mieszkańców Szczecinka;



dyskusja nad ideą Budżetu Obywatelskiego odbywała się już w poprzedniej kadencji;



w tej kadencji Rada Miasta zdecydowała o wprowadzeniu Budżetu Obywatelskiego;



ta inwestycja została przeniesiona z ubiegłego roku;



mieszkańcy już się wypowiedzieli, że chcą realizacji tego projektu.

Wiesław Suchowiejko radny:


radny chciałby, aby Miasto wstrzymało tę inwestycję;



są trudne czasy, trwa społeczna trauma, spowodowana przez Covid-19 i liczne zachorowania
w Szczecinku; nie wiadomo, co jeszcze się wydarzy;



może nie zwiększać deficytu, tylko te pieniądze przeznaczyć na programy zdrowotne? choćby na
rehabilitację pocovidową, o której słychać coraz głośniej?



Burmistrz sam mówił, że tegoroczny budżet będzie “bez wodotrysków”, a teraz te wodotryski - w sensie
dosłownym mają zaistnieć; po co się narażać na krytykę społeczną? że w tych trudnych
okolicznościach fundujemy sobie takie rzeczy? na to przyjdzie jeszcze czas.

Daniel Rak Burmistrz Miasta;
 przypomniał, że ideą Budżetu Obywatelskiego była realizacja pomysłów mieszkańców.

Andrzej Grobelny radny:
 stwierdził, że jeśli ma się rozważać jakieś zawieszenie, to Budżetu Obywatelskiego w całości;
 nie może być tak, że inne projekty są realizowane, a jeden nie;
 w poprzedniej kadencji opozycja bardzo chciała, aby Budżet Obywatelski w Szczecinku zaistniał;
 wtedy nie było to możliwe z różnych względów;
 radny cieszy się, że Burmistrz Daniel Rak zmienił zdanie;
 zdaniem radnego tegoroczny budżet wcale nie musi być gorszy;
 miasto powinno wykorzystać okazję, by sięgnąć po środki UE;
 należałoby też skutecznie wykorzystywać możliwości posłów ziemi szczecineckiej;
 według radnego, ich zadaniem jest też zabieganie o to, by dopłaty trafiały do Szczecinka;
 ten deszcz pieniędzy, który padał przez ostatnie 10 lat, będzie padał przez następną kadencję;
 trzeba tylko wystawić to wiadro i miskę przez okno, aby ten deszcz złapać;
 dlatego ważne jest, by te pieniądze z UE pozyskiwać; ich będzie dużo; mamy swojego przedstawiciela
w Warszawie; widać, że pani wiceminister jest skuteczna; ale są też inni posłowie, którzy mogą
załatwiać pieniądze dla regionu.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


uważa podobnie; albo realizuje się Budżet Obywatelski w 100 proc., bo przyjęto takie zasady, albo
obcina się wszystkie propozycje mieszkańców;
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trzeba być konsekwentnym, jeśli chodzi o dalszą część wypowiedzi radnego to Burmistrz nie brzydzi się
żadnymi środkami, które można pozyskać jako samorządowcy;



te pieniądze nie mają dla Burmistrza żadnej barwy; mają zasilić budżet Miasta, aby sprawnie realizować
potrzeby mieszkańców Szczecinka;



Burmistrz apeluje do radnych, żeby wzięli to pod uwagę w głosowaniu; to jest wynik pewnych
demokratycznych wyborów i dlatego ten pomysł powinien być zrealizowany.

Wiesław Suchowiejko radny:


budżety miast to nie tylko deszczówka i zasilanie z innych źródeł;



a rolą posłów niekoniecznie jest załatwiać pieniądze dla swojego miasta, choć tak też bywa;



radny jest za moratorium na cały Budżet Obywatelski;



dziś jest sesja nadzwyczajna, ale może warto taką dyskusję podjąć i takie pytanie zadać na sesji
zwyczajnej.

Małgorzata Kubiak-Horniatko radna, Przewodnicząca Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego:


o tym przedsięwzięciu mieszkańcy wypowiedzieli się rok temu;



przez ten rok wielu z nich straciło dochody, pracę, boryka się z życiowymi problemami;



może część tych niezrealizowanych wydatków z 2020 roku zawiesić?



nie wiemy, jakie ci mieszkańcy mieliby zdanie w tym roku.\;



wtedy dobrze się mieszkańcom żyło, ale teraz ta stopa życiowa mocno się obniżyła.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


wsłuchuję się w głosy radnych i widzi dużo troski w sprawy związane z budżetem;



ale covid rozpoczął się w marcu; a głosowanie dotyczące Budżetu Obywatelskiego już odbywało się
w czasie, kiedy ta świadomość na temat koronawirusa była większa;



te 180 tys. zł nie odwróci sytuacji gospodarczej osób, które borykają się z covidem;



w pełni odpowiedzialnie zaproponował te przesunięcia w budżecie, aby nie rozczarować tej części
mieszkańców, która głosowała w Budżecie Obywatelskim;



nie wyobraża sobie reasumpcji tamtego głosowania.

Joanna Pawłowicz radna, Przewodnicząca Klubu Radnych Razem dla Szczecinka:


ruch obywatelski Razem dla Szczecinka od początku walczył o Budżet Obywatelski;



złożył nawet własny projekt uchwały w tej sprawie;



z tego względu nie może teraz sprzeciwiać się woli mieszkańców;



to by było niekonsekwentne; dlatego radni RdS będą przeciwko wycofaniu tego zadania z projektu
uchwały.

Marcin Kaszewski radny, Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej:


w 100% zgadza się z radnymi Andrzejem Grobelnym i Joanną Pawłowicz;
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nie rozumie wypowiedzi radnego Wiesława Suchowiejko;



te uwagi, które obecnie zgłasza radny Wiesław Suchowiejko mogły być zgłoszone przy uchwalaniu
budżetu na 2021 r., popiera głos Burmistrza, aby podjąć przedłożoną uchwałę.

Wiesław Suchowiejko radny:


uważa, że należy bardziej zastanowić się, na co wydawane są pieniądze z budżetu Miasta;



czego tu nie rozumieć, po prostu zgłasza poprawkę do projektu uchwały, aby zapis dotyczący
omawianego projektu wycofać.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


przypomniała, że sesja budżetowa odbyła się 23.12.2020 r.



od tego czasu okoliczności aż tak bardzo się nie zmieniły;



zwróciła się z pytaniem do Skarbnika Miasta, czy jest w stanie ująć w uchwale zmianę zaproponowaną
przez radnego Wiesława Suchowiejko.

Grzegorz Kołomycki Skarbnik Miasta:


zaproponowana zmiana polegałaby na wykreśleniu w zał. nr 1 przedmiotowej inwestycji i odpowiednie
tego odzwierciedlenie w zał. nr 2 i w zał. nr 3.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


zaproponowała, aby dokończyć dyskusję nad projektem uchwały i dopiero po dyskusji najpierw
przegłosować zaproponowaną poprawkę i następnie uchwałę;



ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania nad zgłoszoną poprawką.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 5 głosami „za” poprawką, przy 15 głosach „przeciw” poprawce i 0 glosach
„wstrzymujących się” odrzuciła zgłoszoną poprawkę.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” poprawce i 4 głosach
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXXI/288/2021
sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.
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Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W imiennym głosowaniu jawnym Rada Miasta 12 głosami „za”, przy 8 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach
„przeciw” podjęła uchwałę
Nr XXXI/289/2021
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag stwierdziła wyczerpanie porządku obrad,



zamknęła XXXI sesję Rady Miasta Szczecinek.

Sesja zakończyła się o godz. 13:10
Na tym protokół zakończono.

Protokołował:
Dariusz Krupski

Przewodnicząca Rady Miasta:
Katarzyna Dudź
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