PROTOKÓŁ Nr XL/2021
z sesji Rady Miasta Szczecinek w dniu 23 grudnia 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. Spóźnieni
radni: Jacek Brynkiewicz i Marek Bogdanowicz.
Rozpoczęcie Sesji Rady Miasta Szczecinek: godz. 11:30. Początkowo obecnych 19 radnych.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


przywitała zebranych, poinformowała o śmierci Kazimierza Margola, szczecineckiego działacza,
poprosiła o uczczenie jego pamięci minutą ciszy;



następnie stwierdziła wymagane kworum i otworzyła sesję, przedstawiając porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25.11.2021 r.
3. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok.
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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu z przeznaczeniem na
dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
nieruchomości.
9. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
10. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji
Psychoaktywnych dla Miasta Szczecinek na rok 2022.
11. Uchwała w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z
o.o. w Szczecinku na lata 2021-2023 na terenie Miasta Szczecinek”.
12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Kołobrzeska” w Szczecinku.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miasta Szczecinek na 2022 rok.
14. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
15. Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
16. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
17. Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zakończenie sesji.
Ad.2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25.11.2021 r.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję; ze względu na brak uwag przystąpiła do głosowania.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 19 głosami jednogłośnie przyjęła protokół z sesji z dnia 25.11.2021 r.
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Ad. 3. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


omówił projekt uchwały, Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu udział
bierze 19 radnych.

W głosowaniu jawnym

Rada Miasta 11 głosami „za”, przy 8 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach

„przeciw” podjęła uchwałę:
Nr XL/375/2021
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Do udziału w sesji dołączyli spóźnieni radni: Jacek Brynkiewicz i Marek Bogdanowicz. Obecnych 21 radnych.
Ad. 4. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


przypomniała treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniującą projekt budżetu
miasta na 2022 r., otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


przedstawił odrębnie stanowiska poszczególnych Komisji dot. poszczególnych działów budżetu na
2022 r. oraz opinię Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, która zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


w przyszłym roku dochody miasta osiągną poziom 187 mln zł; wydatki prawie 199 mln zł;



na inwestycje miasto zamierza przeznaczyć 17,8 mln zł; deficyt w wysokości 12 mln zł zostanie
pokryty z wolnych środków oraz z tegorocznej nadwyżki budżetowej;



największą kwotę w przyszłym roku miasto przeznaczy na oświatę - 51 mln zł przy 30 mln zł
subwencji; na projekty prorodzinne - 32,6 mln, a na transport - 23 mln zł; udało się ten budżet
zamknąć bez kredytu; nie ma wodotrysków, ale budżet jest odpowiedzialny i stabilny; ma potencjał,
który pozwoli na wprowadzenie dodatkowych, może niewielkich środków, np. na przebudowę dworca
w momencie kiedy zostanie przez miasto przejęty.

Joanna Pawłowicz radna:


zwróciła uwagę na wydatki dotyczące darmowej komunikacji miejskie; zapytała, czy darmowe
autobusy zmniejszyły w mieście transport indywidualny mieszkańców, zapytała o zarobki załogi KM;
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zapytała również o to, czy autobusy elektryczne rzeczywiście sprawdzają się w okresie zimowym;



w dalszej części swojego zapytania radna poprosiła o informacje dotyczące remontów dachów
i elewacji; na ten cel miasto ma przeznaczyć 350 tys. zł;



kolejne pytanie dotyczyło pieniędzy zapisanych w budżecie na promocję miasta, w tej części
wydatków widnieje także Stowarzyszenie Miasto z Wizją, w jakiej kwocie Miasto z Wizją będzie
dofinansowane?



ostatnie pytanie radnej dotyczyło gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz wpływu transportu
miejskiego na jakość powietrza w Szczecinku.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


przy temacie komunikacji miejskiej Burmistrz zwrócił uwagę, że dyskusja powinna dotyczyć
przyszłorocznego budżetu, a nie analizy funkcjonowania spółki; dodał, że szczegółową odpowiedź na
zadane pytania radna otrzyma na piśmie;



w przypadku dopłat do remontów elewacji Burmistrz tłumaczył, że miasto od 14 lat przekazuje kwotę
ok. 500 tys. zł na ten cel; jeśli jest taka potrzeba miasto zwiększa tę sumę; generalnie wcześniej
wspólnoty zgłaszają akces do ZGM, aby zaplanować te kwoty;



Burmistrz odniósł się również do tematu promocji miasta i pieniędzy dla Stowarzyszenia Miasto
z Wizją; przed przyjęciem budżetu nie można podpisywać z nikim umów;



kiedy wpłyną oferty do ratusza, to będą realizowane, miasto podejmuje współpracę z mediami, które
służą jako przekaźnik informacji do mieszkańców; na razie nie ma żadnych umów podpisanych;



zobaczymy, co będzie w przyszłym roku; w tym roku przestała działać TV Gawex.

Marcin Kaszewski radny:


uważa, że budżet na 2022 r. został przygotowany bardzo rozsądnie, podkreślił, że na uznanie
zasługuje to, iż nie jest planowane zaciągnięcie nowego kredytu.

Marek Ogrodziński radny:


pochwalił projekt budżetu i podziękował za jego profesjonalne przygotowanie.

Z udziału w sesji wylogowała się radna Ewa Ogrodzińska. Obecnych 20 radnych.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 12 głosami „za”,

przy 8 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach

„przeciw”, podjęła uchwałę:
Nr XL/376/2021
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Do udziału w sesji dołączyła ponownie radna Ewa Ogrodzińska. Obecnych 21 radnych.
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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 projekt uchwały i jej poszczególne kwoty.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 0 głosów „przeciw”,
podjęła uchwałę:
Nr XL/377/2021
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 15 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach
„przeciw”, podjęła uchwałę:
Nr XL/378/2021
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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu z przeznaczeniem na

dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
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Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie uchwały;



omówił projekt uchwały i przypomniał jej uzasadnienie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 21 głosami „za”, podjęła uchwałę:
Nr XL/379/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu
z przeznaczeniem na dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

nieruchomości.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie;



omówił projekt uchwały i przypomniał jej uzasadnienie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 21 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
Nr XL/380/2021
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
nieruchomości.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.9.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 projekt uchwały i przypomniał jej uzasadnienie.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 21 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
Nr XL/381/2021
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
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Ad.10. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji

Psychoaktywnych dla Miasta Szczecinek na rok 2022.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Marek Ogrodziński Przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska:


tego typu uchwały Rada miasta podejmuje tak naprawdę co roku; jest to uchwała, która musi być
aktualizowana z racji zmieniających się przepisów;



niestety okres, który jest za nami, przyniósł znaczny wzrost liczby osób, które są uzależnione od
różnego rodzaju środków psychoaktywnych i używek, głównie od alkoholu;



tak naprawdę w takich przypadkach nie choruje jedna osoba, tylko choruje cała rodzina i całe
środowisko; te coroczne programy są po to, żeby te osoby i ich rodziny jak najszybciej wyszły z tego
problemu; wyraził wielki szacunek dla Pani Beaty Kowal, za opracowanie tego programu, za to co
stworzyła; członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 21 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
Nr XL/382/2021
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji
Psychoaktywnych dla Miasta Szczecinek na rok 2022.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.11. Uchwała w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Szczecinku na lata 2021-2023 na terenie Miasta 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 21 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
Nr XL/383/2021
w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Szczecinku na lata 2021-2023 na terenie Miasta Szczecinek”.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
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Ad.12.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

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


otworzyła dyskusję.

Marcin Kaszewski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, to jest uchwała intencyjna i dotyczy jedynie
przystąpienia do procedury zmiany planu.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 21 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
Nr XL/384/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Kołobrzeska” w Szczecinku.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.13. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miasta Szczecinek na 2022 rok.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


otworzyła dyskusję.

Jacek Brynkiewicz Przewodniczący Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego:


Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Andrzej Grobelny radny:


mamy dzisiaj 23 grudnia, to jest dzień przed Wigilią, zastanawia się, czy takiej ważnej sesji, jaką jest
sesja budżetowa, nie można byłoby zwoływać w jakimś tam innym terminie, nie dzień przed Wigilią;



czy dzień przed innymi jakimiś ważnymi świętami, jak to zwykle się u nas dzieje, tylko parę dni
wcześniej, to taka techniczna rada.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


oczywiście stara się zawsze brać pod uwagę termin sesji dogodny dla radnych, ale niestety termin
dzisiejszej sesji nie do końca zależał od Przewodniczącej, tylko od różnego rodzaju ustaleń.

Czesław Podkowiak adwokat Urzędu Miasta:


odpowiadając radnemu chciałby wskazać przepis, który jest podany w podstawie prawnej uchwały,
który wprost określa, kiedy taki roczny plan pracy Rady jest uchwalany, zgodnie z § 25 ust.2 pkt 2
Statutu Miasta Szczecinek, roczny plan pracy Rady uchwalany jest 2 w latach następnych, na
ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem pracy i tak się zdarza, że najczęściej budżety
są uchwalane w grudniu;
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w ostatnich praktycznie dniach danego roku i tutaj

Przewodnicząca nie ma innej możliwości jak

zwołując sesje ostatnią w danym roku wprowadzić do porządku obrad, tę uchwałę;


inaczej ktoś mógłby postawić jej zarzut, że naruszyła ten przepis, który jest aktem prawa
miejscowego.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


podziękowała Panu Mecenasowi, ale wydaje jej się, że radnemu Andrzejowi Grobelnemu nie chodziło
konkretnie o wprowadzeniu tego punktu w dzisiejszym porządku obrad, tylko bardziej o sam termin
zwoływania ostatniej sesji Rady Miasta;



ale to jest niestety powiązane ze sobą i m.in. zależy od tego, kiedy otrzymamy informację z RIO ;



Przewodnicząca stara się te sygnały radnych brać to pod uwagę, ale jak widać nie zawsze jej to
wychodzi.

Andrzej Grobelny radny:


chodziło mu dokładnie o to co Przewodnicząca powiedziała, czyli o termin tej ostatniej sesji, żeby to
nie był dzień przed, przed Wigilią, ze względu na to, że to jest taki przedświąteczny dzień;



myśli, że można to tak zrobić, żeby to nie było ostatniego dnia przed Wigilią.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


obiecuje, że będzie brać to pod uwagę, ale nie wszystko od niej zależy.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


rzeczywiście akurat teraz tak się stało, że termin sesji przypadł w czwartek i jest tak, jak
Przewodnicząca powiedziała, czekaliśmy na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej;



wcześniej staraliśmy się, żeby Radni, którzy wykonują różnego rodzaju prace, żeby to był właśnie
ostatni czwartek w danym miesiącu pracy, stąd też staraliśmy się bardzo rygorystycznie przestrzegać
tego terminu, czyli ostatni czwartek miesiąca;



nie zawsze to wychodziło, zgadza się, że teraz jest okres przedświąteczny;



ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że skoro dziś przyjęty został budżet, to np. OSiR może już na
podstawie tak przyjętego budżetu rozpisywać różnego rodzaju konkursy, tak żeby młodzież od
1 stycznia mogła mieć już uruchomiony budżet na współfinansowanie w swoich klubach;



wiele organizacji na to oczekuje właśnie na początku roku, ze względu na charakter prowadzonych
działań stowarzyszeń; staramy się zaspokoić te potrzeby i wybraliśmy dlatego ten termin, biorąc pod
uwagę, to że on jest tak naprawdę najbardziej uciążliwy dla radnych, za co można przeprosić, bo to
właśnie radni muszą poświęcić najwięcej czasu;



ale tak naprawdę to jest przecież zwyczajny dzień pracy, dlatego prosi radnych o wyrozumiałość, bo
przecież Urząd Miasta normalnie w tym dniu pracuje. Dziękuję

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


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

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 21 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę:
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Nr XL/385/2021
w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miasta Szczecinek na 2022 rok.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do podjętej uchwały.
Ad.14.Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
Uwag nie zgłoszono.
Ad.15.Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
Uwag nie zgłoszono.
Ad.16. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
Uwag nie zgłoszono.
Ad.17.Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
Andrzej Grobelny radny:


ma pytanie: ok 2-3 lata temu Miasto zakupiło drona, który miał właśnie sprawdzać jakość powietrza, a
ostatnio też był jakiś gościnny dron od Marszałka Województwa i on też sprawdzał jakość naszego
powietrza; wówczas radni opozycyjni byli przeciwnikami tych badań, ponieważ uważali, że jest to za
droga „zabawka”, która nie będzie wykorzystywana w 100%;



dlatego teraz pyta, jak ten dron w zeszłym roku funkcjonował, ile razy latał, jakie kary były, jakie są
skutki jego działalności;



zanim

Przewodnicząca Rady Miasta wyłączy mikrofon, chciałem w imieniu swoim, ale również

koleżanki i kolegów z Klubu Radnych Razem dla Szczecinka wszystkim mieszkańcom Szczecinka,
Burmistrzowi i jego Zastępcom oraz wszystkim radnym złożyć życzenia radosnych, pogodnych świąt
Bożego Narodzenia, wielu szczęśliwych dni i sukcesów i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku
2022, mając nadzieję, że on będzie lepszy, że będzie nam się żyło lepiej;


pieniądze, które zostaną w budżecie Klub Radnych postara się próbować pomóc Burmistrzowi
przeznaczyć je na coś sensownego.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


jeżeli chodzi o drona, to zawsze w raporcie o stanie miasta znajduje się odpowiedni akapit, który jest
poświęcony statystykom;



zdaje sobie sprawę, że raport o stanie miasta będzie wykonywany po zakończeniu roku;



poprosi, żeby takie statystyki, które są prowadzone, zostały na dzień 23 grudnia zestawione
i przesłane radnemu jako odpowiedź; dron lata w momentach, kiedy są zgłoszenia;



monitorujemy zdarzenia, które budzą niepokój i na podstawie których taki dron zostaje uruchomiony;
do tego jest przeszkolona kadra; takie zestawienie radny otrzyma;



jeżeli chodzi o nadwyżki środków, jeśli się pojawią jakieś wolne środki, to pojawią się też ich
przesunięcia i radni będą o tym informowani.
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Radny Andrzej Grobelny:


przed chwilą dostał SMSa z zapytaniem, czy te życzenia są dla wszystkich pracowników Urzędu
Miasta; może tego nie dopowiedział, ale oczywiście dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta, bo ta
współpraca nam się bardzo dobrze układa z wszystkimi pracownikami, także dla wszystkich
pracowników Urzędu Miasta również chcieliśmy złożyć świąteczne życzenia.

Ad.18.Wnioski i oświadczenia radnych.
Wniosków nie zgłoszono.

Daniel Rak Burmistrz Miasta:


czekał, żeby radni mieli czas na ewentualne wnioski, włączył się, chociaż to nie jest punkt
przewidziany dla Burmistrza, ale ma nadzieję, że radni będą wyrozumiali;



ale myślę, że będziecie Państwo wyrozumiali;



chciałby wszystkim złożyć zdrowych, wesołych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, żebyśmy
w rodzinnym gronie, przeżyli fajne święta, życzy wszystkiego, wszystkiego najlepszego i żeby w
kolejnym roku radni też konstruktywnie radzili na sesjach, żeby byli radnymi, którzy wnoszą
konstruktywne pomysły, chciałby, żeby nasza współpraca po tym roku układała się co najmniej
poprawnie, wszystkiego, wszystkiego dobrego i na święta i na Nowy Rok.

Ad.19. Zakończenie sesji.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:


stwierdziła wyczerpanie porządku obrad,



złożyła wszystkim życzenia świąteczne, wszystkim radnym, wszystkim pracownikom Urzędu Miasta,
spółek i za pośrednictwem internetu wszystkim mieszkańcom Szczecinka zdrowych, spokojnych,
rodzinnych świąt i wszystkiego najlepszego, normalności w Nowym Roku;



zakończyła obrady.

Sesja zakończyła się o godz. 13:00.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował:
Dariusz Krupski

10

Przewodnicząca Rady Miasta:
Katarzyna Dudź

