PROTOKÓŁ Nr XIV/07
z XIV sesji Rady Miasta Szczecinek,
odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek
w dniu 15 października 2007 r.
Stan Radnych – 21, obecnych – 18, nieobecni radni: Jacek Brynkiewicz, Wiesław Drewnowski
i Roman Matuszak.
Sesja rozpoczęła się o godz. 09:00.
Ad. 1. Otwarcie sesji.
Wiesław Suchowiejko – Przewodniczący Rady Miasta - przywitał zebranych, stwierdził wymagane
kworum i otworzył sesję informując, Ŝe przed przystąpieniem do obrad nastąpi uroczyste wręczenie
nagród i wyróŜnień laureatom 16 edycji konkursu „Najpiękniejszy balkon-najpiękniejsza posesja”
w 2007r.
Przewodniczący RM wymienił imiona i nazwiska członków komisji oceniającej estetykę balkonów
i posesji – tj. uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Księcia Warcisława IV, ul. 1-go Maja 22 w Szczecinku
oraz uczniów Zespołu Szkół im. St. Staszica Świątki:
− Karolina śarska
− Marcin Bukowski
− Marcin śydałowicz
− Joanna Pacholczyk
− Katarzyna Sowiecka
− Rafał Hypta
− Katarzyna Cyna
− Katarzyna Kenigsman
− Stanisława Szewczyk
− Małgorzata Romańczuk
− Małgorzata Zabuska
− Ewa Płuciennik.
Opiekunami w/w grupy byli nauczyciele biologii p. Mirosława Skonieczna, p. Joanna Pawłowicz oraz
p. Zofia Stępczyńska. Prace komisji koordynowała p. Barbara Szysz – Prezes Zarządu MiejskoGminnego Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinku, niemogąca uczestniczyć w uroczystości.
Nagrody i wyróŜnienia laureatom wręczył Burmistrz Miasta Szczecinek stwierdzając, Ŝe trudno
przecenić wartość tego konkursu, który jak widać po ilości laureatów z roku na rok nie tylko nie nudzi
mieszkańców, ale ma coraz więcej zwolenników, a miasto wygląda coraz piękniej.
W kategorii balkony nagrody otrzymali:
1 miejsce – p. Roman Kotus
2 miejsce – p. Krystyna Chudzińska-Lis
3 miejsce – p. Ryszard Sienkiewicz
wyróŜnienia otrzymali:
− p. p. Kawczyńscy
− p. Władysława Stalmasińska
− p. Jadwiga Szalpuk
− p.p. Sadowniczyk
− p.p. Swarecewicz
− p. Jadwiga Murzin.

W kategorii posesje nagrody otrzymali:
1 miejsce – p. Zbigniew Rumiński
2 miejsce – p. Małgorzata Zieleńczuk
3 miejsce – p. Wioletta Gąsior i p. Stefan Miętki
wyróŜnienia otrzymali:
− p. Antoni Weremczuk
− p. Sławomir Wiktorski
− p. p. Gojczewscy
− p. p. Pacholczyk
− p. Danuta Słupek
− p. Ewa Kalebasa.
W kategorii obiekty szkolno-wychowawcze nagrody otrzymali:
1 miejsce – Przedszkole „Nutka
2 miejsce – Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego
3 miejsce – Przedszkole „Bajka”
4 miejsce – Przedszkole „Miś”.
W kategorii obiekty uŜyteczności publicznej wyróŜnienia otrzymali:
− Parafia p.w. Św. Franciszka z AsyŜu
− Parafia p.w. Św. Rozalii
− Parafia p. w. Św. Miłosierdzia
− Maria Michniewicz lody „Mila’
− Mirosław Sowa sklep „U Sowy”
− Bartosz Kwak „OberŜa u Kwaka”
− Paweł Kwak „Bar u Kwaka”.
W kategorii wspólnoty mieszkaniowe wyróŜnienia otrzymały:
− blok przy ul. Jana Pawła II 8-10 i blok przy pl. Kamińskiego 1b, naleŜące do Szczecineckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
− Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Koszalińskiej 72 A-D – przedstawiciel p. Krystyna Rzepkowska
− Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Koszalińskiej 20 – przedstawiciel p. Edit Bielska.
Burmistrz wręczył równieŜ upominki uczniom wchodzącym w skład komisji konkursowej.
Na zakończenie uroczystości podsumowania konkursu, w krótkim pokazie artystycznym wystąpił
zespół dziecięcy z Przedszkola „Nutka”.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - w imieniu zebranych podziękował dzieciom za występ
a organizatorom i laureatom konkursu za udział w uroczystości informując, Ŝe zainteresowani mogą
pozostać na sesji jako publiczność. W celu ułatwienia opuszczenia sali przez osoby, które nie wyraziły
chęci pozostania – Przewodniczący RM zarządził krótką kilkuminutową przerwę.
Po tej krótkiej przerwie Przewodniczący RM wracając do kontynuowania sesji zwrócił uwagę radnych
na nowe – zmienione oświetlenie sali i przystąpił do realizacji porządku obrad.
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Wręczenie nagród w konkursie „Najładniejszy balkon, najładniejsza posesja” w 2007r.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Wnioski i zapytania zgłaszane w imieniu mieszkańców osiedla przez Przewodniczącego Rady
Osiedla Pilska-Raciborki.
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5. Uchwała w sprawie procedury opracowania i uchwalania budŜetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu Miasta Szczecinek.
6. Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu miasta
Szczecinka za I półrocze oraz o wykonaniu planów finansowych przez samorządowe instytucje
kultury.
7. Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu naleŜności pienięŜnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.– Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów do tego uprawnionych.
8. Uchwała w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu
„Jezioro Trzesiecko w Szczecinku”.
9. Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym StraŜy Miejskiej w Szczecinku.
10. Uchwała w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
11. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Szczecinek.
12. Uchwała w sprawie poręczenia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o.
13. Uchwała w sprawie udzielenia poŜyczki przez Miasto Szczecinek dla Samorządowej Agencji
Promocji i Kultury w Szczecinku.
14. Uchwała w sprawie współdziałania Miasta Szczecinek z Gminą Szczecinek w realizacji zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu działającym na terenie Miasta
Szczecinek.
15. Uchwała w sprawie współdziałania Miasta Szczecinek z Gminą Barwice w realizacji zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu działającym na terenie Miasta
Szczecinek.
16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 stycznia 2007r.
w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.
17. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
18. Uchwała w sprawie obciąŜenia słuŜebnością nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Szczecinek.
19. Uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu
Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lokalu uŜytkowego połoŜonego
w budynku przy ul. 3 Maja 2.
20. Uchwała w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Miasto Szczecinek od Skarbu Państwa
prawa własności nieruchomości przy ul. 28 Lutego 64.
21. Uchwała w sprawie przekazania w nieodpłatne uŜytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców
nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
22. Uchwała w sprawie ustanowienia nieodpłatnego uŜytkowania.
23. Uchwała w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Miasto Szczecinek od Polskich Kolei
Państwowych Spółka Akcyjna prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej przy
ul. Dworcowej.
24. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/112/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 sierpnia
2007r.
25. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie, Sądu Rejonowego
w Szczecinku, Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Szczecinku.
26. Prezentacja multimedialna SAPiK.
27. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Szczecinek.
28. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
29. Wnioski i zapytania Radnych.
30. Zamknięcie sesji.
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Ad.3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący RM Wiesław Suchowiejko – zapytał o uwagi do protokołu z sesji RM z dnia
20.08.2007r. i uwagi do protokołu z tzw. nadzwyczajnej sesji RM z dnia 13.09.2007r. Uwag nie
zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem w/w protokołów.
W głosowaniu jawnym Rada 18 głosami „za” jednogłośnie
20.08.2007r. i protokół z dnia 13.09.2007r.

przyjęła protokół z sesji RM z dnia

Ad.4. Wnioski i zapytania zgłaszane w imieniu mieszkańców osiedla przez Przewodniczącego
Rady Osiedla Pilska-Raciborki.
Janusz Jasiński Przewodniczący Rady Osiedla- powołał się na uchwały podjęte przez Radę
Osiedla, w stosunku do których jego zdaniem nic nie zostało wykonane, i nie widać Ŝadnych efektów.
Poruszył problem spowalniaczy na drogach tego osiedla, które przyczyniają się do uszkodzeń
pojazdów.
Nawiązał do uciąŜliwości niebieskiego smogu wydobywającego się z kominów POLSPAN-u.
Podniósł zarzut niespełnienia przez firmę ZOLTAN koniecznych warunków jej funkcjonowania.
Stwierdził występowanie chaszczy po obu stronach drogi prowadzącej do tej firmy.
Jezdnie na terenie Raciborek nazwał „pseudodrogami”.
Zwrócił uwagę na chaszcze na terenie ogródka jordanowskiego.
Zarzucił, Ŝe na odcinku ul. Pilskiej, na wysokości firmy FOREST jest linia ciągła uniemoŜliwiająca
skręt.
Zarzucił brak zatoczki autobusowej przy przystanku autobusowym na ul. Pilskiej.
Zwrócił uwagę na dziury w asfalcie w zjeździe do GS-u.
Zasygnalizował uciąŜliwość składowiska drewna KRONOSPAN-u i występowanie przez to duŜej liczby
owadów i robactwa niszczącego lasy.
UwaŜa, Ŝe turyści wjeŜdŜający do Szczecinka od strony Poznania naraŜeni są na okropny widok.
Przewodniczący Osiedla zapytał o sens powołania Rady Osiedla.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – stwierdził, Ŝe wystąpienie przedstawiciela Osiedla
świadczy o tym , iŜ powołanie Rady Osiedla miało sens. Dało bowiem moŜliwość zgłoszenia
postulatów bezpośrednio na sesji Rady Miasta.
Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe ta część miasta od dłuŜszego czasu jest
szczególnie „dopieszczana finansowo” i choć nie jest to zasługą Rady Osiedla, to krzywdzące jest
twierdzenie, iŜ Ŝadna z uchwał Rady Osiedla nie spotkała się z reakcją ze strony Miasta.
W budŜecie miasta przeznaczono pewne środki pienięŜne do dyspozycji Rady Osiedla, które moŜe
ona wydatkować. W planie finansowym Rada zaplanowała sfinansowanie z tych środków głównie
imprez i ognisk.
Poza tym, zarzuty kierowane są pod niewłaściwy adres, o czym Przewodniczący Osiedla był juŜ
informowany. Droga Nr 11 nie naleŜy do Miasta. To Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych odpowiada
za bezpieczeństwo na tej drodze i za jej stan techniczny oraz za organizację ruchu.
Miasto moŜe natomiast poprawić oświetlenie i taka decyzja zostanie podjęta.
Staramy się takŜe o budowę obwodnicy, która odciąŜy ruch na drodze Nr 11 i zwiększy
bezpieczeństwo na tym odcinku.
Odnośnie składowiska drewna to trwają negocjacje z KRONOSPAN-em dot. przeniesienia tego
składowiska na ul. Leśną.
Burmistrz wyraził teŜ stanowisko, iŜ nieprawdą jest, Ŝe postulatami Rady Osiedla nikt się nie zajmuje.
Postulaty inwestycyjne zgłoszone w połowie 2007r. mogą być zaplanowane do realizacji dopiero
w budŜecie miasta na rok 2008. Będzie to przedmiotem analizy.
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śądanie podejmowania decyzji, do których wydawania ani Burmistrz ani rada Miasta nie ma
kompetencji jest nieuzasadnione.
Zdaniem Burmistrza Miasto moŜe pokryć koszty dotyczące spowalniaczy jazdy, które zostaną
naprawione.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – wyraził nadzieję, Ŝe odpowiedź udzielona przez
Burmistrza satysfakcjonuje Przewodniczącego Rady Osiedla, ale zastrzegł, Ŝe regulamin sesji nie
przewiduje prowadzenia dyskusji w tej kwestii podczas obrad. Poprosił o cierpliwość i wyrozumiałość
przekonując, Ŝe Ŝaden z postulatów nie zostanie zbagatelizowany.
Ad.5. Uchwała w sprawie procedury opracowania i uchwalania budŜetu oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu Miasta
Szczecinek.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Jerzy Kania Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Ekonomicznej - poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały przez Komisję.
Andrzej Bratkowski - podniósł, Ŝe pkt 8 i pkt 9 terminarza określając termin 3-dniowy na rozpatrzenie
uwag przez Komisję BudŜetowo-Ekonomiczną jest zbyt krótki i zdaniem radnego powinien wynosić co
najmniej 7 do 10 dni.
Grzegorz Kołomycki Skarbnik Miasta - wyjaśnił, Ŝe kaŜda komisja ma czas od 15 listopada do
5 grudnia na zapoznanie się z projektem budŜetu.
Jerzy Kania- dodał, Ŝe Komisja BudŜetowa ma 3 dni na zapoznanie się z ewentualnymi wnioskami
innych komisji, ale tak jak pozostałe komisje moŜe zapoznawać się z projektem budŜetu juŜ od
15 listopada.
Andrzej Jaszczur- zaproponował, by w pkt. 9 nie określać literalnie 3 dni, ale zastrzec, Ŝe te 3 dni
będą liczone z pominięciem dni wolnych od pracy.
Grzegorz Kołomycki Skarbnik Miasta - wyjaśnił, Ŝe propozycja zawarta w terminarzu nie jest
sztywnym rozwiązaniem, ale stanowi jedynie pewną instrukcję. Terminy te mogą ulec przedłuŜeniu
i nie będzie to stanowić naruszenia prawa. Poza tym przedłuŜenie terminu moŜe nastąpić np. za
zgodą Przewodniczącego RM.
Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz – dodał, Ŝe ta uchwała to bardziej wytyczne dla Burmistrza niŜ dla
Rady Miasta. To Burmistrz jest autorem projektu budŜetu i tylko prze niego moŜe być zgłoszony.
Uchwała ta ma na celu zdyscyplinowanie Burmistrza a nie Komisje. Chodzi o wypracowanie zwyczaju,
by budŜet na nowy rok, uchwalany był jeszcze w roku poprzedzającym.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM w zaproponowanym brzmieniu jako scenariusz działań.

zaproponował,

by

przyjąć

tę

uchwałę

Ze względu na brak dalszych uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie procedury opracowania i uchwalania budŜetu oraz
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rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu Miasta
Szczecinek.
Uchwała Nr XIV/114/07
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - poinformował o wycofaniu przez Burmistrza projektu
uchwały w sprawie zmiany cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej
i wyjaśnił, Ŝe w związku z powyŜszym zmianie uległa numeracja porządku obrad.
Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz - wyjaśnił, Ŝe proponowana podwyŜka cen biletów uzyskała
negatywne opinie dwóch związków zawodowych, dlatego Burmistrz zdecydował o przekazaniu
projektu tej uchwały spółce do ponownego przeanalizowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie 18 głosami „za” wyraziła zgodę na zaproponowaną
zmianę w porządku obrad.
Ad. 6. Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budŜetu miasta Szczecinka za I półrocze oraz o wykonaniu planów finansowych przez
samorządowe instytucje kultury.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM- odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Andrzej Jaszczur- zapytał, czy ustawa określa termin złoŜenia sprawozdania z wykonania budŜetu
za I półrocze, poniewaŜ proponowana uchwała takiego terminu nie zawiera.
Grzegorz Kołomycki Skarbnik Miasta- wyjaśnił, Ŝe ustawa przewiduje termin do 31 sierpnia, dlatego
nie ma potrzeby ujmowania tego w uchwale.
Jerzy Kania Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Ekonomicznej- poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały przez Komisję.
Ze względu na brak dalszych uwag Przewodniczący RM przystąpił do głosowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budŜetu miasta Szczecinka za I półrocze oraz o wykonaniu planów finansowych przez
samorządowe instytucje kultury.
Uchwała nr XIV/115/07

Ad.7. Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu naleŜności pienięŜnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do
tego uprawnionych.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Ryszard Kabat- zgłosił wątpliwość, Ŝe jedynym decydentem w omawianych kwestiach jest Burmistrz,
a przy bardzo duŜych kwotach dodatkowo wymagana jest opinia Skarbnika. Zdaniem radnego zapis,
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iŜ naleŜności mogą być umarzane, jeśli jest to usprawiedliwione względami społecznymi – jest
zapisem enigmatycznym i daje szeroką moŜliwość interpretacji.
ElŜbieta Mucha Ref. PBK - ustawa o finansach publicznych w art.43 nakłada na radę obowiązek
podjęcia uchwały dot. stosowania ulg. UŜyte w uchwale określenia wynikają z tej ustawy.
Józef Świerczyński - zasygnalizował, Ŝe w uchwale po paragrafie piątym jest od razu paragraf
siódmy. Radny zapytał, czy to błąd w numeracji, czy brakuje treści paragrafu szóstego.
ElŜbieta Mucha Ref. PBK - wyjaśniła, Ŝe to tylko pomyłka w numeracji paragrafów i Ŝe naleŜy tę
numerację poprawić.
Jerzy Kania Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Ekonomicznej - poinformował, Ŝe Komisja nie
zwróciła uwagi na błąd w numeracji, poniewaŜ bardziej interesowała ją merytoryczna treść projektu.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - przypominając o poprawieniu numeracji paragrafów
uchwały przystąpił do głosowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu naleŜności
pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów do tego uprawnionych.
Uchwała Nr XIV/116/07

Ad.8. Uchwała w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
terenu „Jezioro Trzesiecko w Szczecinku”.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM- otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Janusz Rautszko Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności - zwrócił
uwagę, Ŝe radni przed sesją otrzymali poprawioną wersję projektu uchwały. Poprawki zaakceptowane
przez Burmistrza wynikają z uwag Komisji.
Komisja 2 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie. Przedstawiony projekt w pierwszej wersji przewidywał ingerencję w istniejący
stan zadrzewienia, bez wcześniejszego rozeznania w terenie. Po wizji lokalnej dokonanej przez
Komisję w terenie, zmieniono na planie lokalizację dopuszczalnych obiektów budowlanych.
Radny zaproponował, by w przyszłości, w przypadku przygotowywania kolejnych planów związanych
z ingerencją w naturę i przyrodę, przed ich sporządzeniem wpierw skonfrontować propozycje
z istniejącym stanem w terenie.
Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta- wyjaśnił, Ŝe omawiane poprawki naleŜy traktować jako
autopoprawkę Burmistrza po uwagach Komisji, poniewaŜ uznał te uwagi za słuszne. Burmistrz dodał,
Ŝe radny Matuszak (nieobecny na sesji) jest przeciwnikiem wprowadzania jakichkolwiek zmian
w planie zagospodarowania, dotyczącym tej części parku miejskiego. Uchwalenie planu nie oznacza
jednak, Ŝe od razu zaczną się w tym miejscu jakiekolwiek inwestycje. Plan jest pewną intencją. Poza
tym przedstawione propozycje nie powinny szkodzić wizerunkowi parku, ani nie mogą naruszać
wartościowych zadrzewień.
W mieście jest wiele innych, nawet ciekawszych terenów inwestycyjnych i nie wykluczone, Ŝe
omawiany obszar zostanie zagospodarowany na końcu, chociaŜ moŜe zdarzyć się inaczej.
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Janusz Rautszko - zapytał o zapis dotyczący moŜliwości zmiany przebiegu granicy działek
naleŜących do właścicieli obiektów znajdujących się na tym terenie, w przypadku zmiany linii
brzegowej jeziora.
Danuta Kowalska Kierownik PPUA - wyjaśniła, Ŝe chodzi o to, iŜ na dzień dzisiejszy formalna linia
brzegowa nie pokrywa się z faktyczną. Plan nie ustala linii brzegowej. To odbywa się na podstawie
prawa wodnego. Uchwała daje jedynie moŜliwość – nie konieczność, zagospodarowania terenu po
ewentualnej formalnej zmianie linii brzegowej. Odnośnie natomiast poprawek do proponowanego
planu, to zostały one uzgodnione takŜe z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, który wyraził swoją
akceptację.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - w związku z brakiem dalszych uwag przystąpił do
głosowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 15 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymał
się”, podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
terenu „Jezioro Trzesiecko w Szczecinku”.
Uchwała Nr XIV/117/07

Ad.9. Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym StraŜy Miejskiej w Szczecinku.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM- odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Bogumił Kłyk z Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego- poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały przez Komisję stosunkiem głosów 3 „za” przy 2 „wstrzymujących się”
i 0 głosach „sprzeciwu”.
Andrzej Bratkowski – nie kwestionując konieczności wprowadzenia zapisu dotyczącego sekcji
ds. ruchu drogowego zgłosił wątpliwość co do usunięcia zapisu mówiącego o sekcji ds. nieletnich. Na
posiedzeniu Komisji poruszono wiele róŜnych problemów z nieletnimi i likwidacja tej sekcji nie wydaje
się być dobrym rozwiązaniem. Przy opracowywaniu nowego budŜetu na następny rok naleŜy postarać
się, by sekcja taka pozostała.
Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta - stwierdził, iŜ obecnie wydaje się to niemoŜliwe, poniewaŜ
powołanie nowej sekcji odbywa się dzięki likwidacji innej. Fotoradar w mieście jest potrzebny, gdyŜ
znacząco wpływa na poprawienie bezpieczeństwa komunikacyjnego. Poza tym początkowo StraŜ
Miejskie miała tylko 18 pracowników, a teraz razem z pracownikami cywilnymi zatrudnionych jest
przeszło 30 osób. Na takie miasto jak Szczecinek to duŜo. Do końca roku zainstalowanych zostanie
15 kamer, co wiąŜe się z koniecznością zasilenia Policji straŜnikami miejskimi, poniewaŜ sama Policja
jest w tym względzie nie wydajna.
Burmistrz poinformował teŜ o otrzymanych zgłoszeniach dotyczących dewastacji parku i podkreślił, Ŝe
w związku z powyŜszym trzeba podjąć odpowiednie działania, Ŝeby z tym skończyć. Nie nastąpi to
z dnia na dzień, ale kierunek rozwiązań jest prawidłowy.
Ryszard Kabat - uwaŜa, Ŝe bardzo wiele wykroczeń popełnia szczecinecka młodzieŜ, dlatego
w StraŜy Miejskiej i w Policji powinny pracować odpowiednie grupy ludzi, którzy potrafią rozmawiać
z młodzieŜą. Sekcja do spraw nieletnich zdaniem radnego powinna w StraŜy Miejskiej pozostać.
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Janusz Ogrodziński - przedstawił stanowisko, Ŝe kaŜdy ze straŜników musi umieć działać na
wszystkich frontach. Poza tym od pogadanek z młodzieŜą są pedagodzy i psychologowie. Mundur
budzi u młodzieŜy negatywne odczucia. Jego zdaniem sekcja do spraw nieletnich nie ma racji bytu.
Janusz Rautszko - wyraził pogląd, Ŝe straŜnik powinien być psychologiem, a nie psycholog
straŜnikiem. Zapytał, czym zajmą się straŜnicy z sekcji ds. nieletnich po jej zlikwidowaniu.
Bogumił Kłyk – poinformował, Ŝe problem był szeroko omawiany z Burmistrzem na posiedzeniu
Klubu Radnych PO i uznano, Ŝe proponowany zapis jest odpowiedni, ale z czasem będzie moŜna do
tej sekcji powrócić.
Grzegorz Grondys Komendant SM - wyjaśnił, Ŝe sekcja ds. nieletnich to dwuosobowy patrol.
Funkcjonariusze ci przeszli odpowiednie kursy, posiadają przygotowanie do pracy z młodzieŜą.
Działania ukierunkowane na młodzieŜ nie znikną, ale będą realizowane w innej formie.
Andrzej Bratkowski - stwierdził, Ŝe najwaŜniejsza jest przecieŜ profilaktyka a nie usuwanie skutków.
Pogadanka w szkole to profilaktyka.
Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta - uznał, Ŝe nie naleŜy przeceniać roli pogadanek. Do tego
moŜna angaŜować nauczycieli i pedagogów. To sposób wychowania i nauczania. Do niektórych to
jednak nie dociera i potrzebne są rozwiązanie stanowcze. Realizowany jest projekt monitorowania
osiedli i dzielnic mieszkaniowych, miejsc zabaw i gier, rozrywki a nie picia piwa. Burmistrz zapewnił,
Ŝe nie odpuszcza się szkół, tylko zmienia metodę.
Andrzej Jaszczur - popierając Burmistrza stwierdził, Ŝe StraŜ Miejska jest do interwencji, a nie do
wychowywania.
Radny zgłosił ponadto wniosek o rozpoczęcie procedury mającej na celu zwiększenie dopuszczalnej
prędkości na odcinku od ronda przy ul. Lipowej i ul. Słupskiej do ul. Kołobrzeskiej.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - w związku z brakiem dalszych uwag do projektu
omawianej uchwały przystąpił do głosowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 16 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymał
się”, podjęła uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym StraŜy Miejskiej w Szczecinku.
Uchwała nr XIV/118/007

Ad.10. Uchwała w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Szymon Kiedel Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - w imieniu Komisji
przedstawił propozycję naniesienia poprawek do projektu uchwały:
− w paragrafie 4 projektu uchwały, datę mocy obowiązującej 1 stycznia 2008r. zastąpić datą
1 września 2008r.;
− w paragrafie 2 Regulaminu określenie „stypendium socjalne” zastąpić określeniem „stypendium
szkolne”;
− w paragrafie 10 Regulaminu zamiast 100 godzin nieusprawiedliwionych, przyjąć 30 godzin.
Uwzględniając w/w poprawki Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
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Bogumił Kłyk z Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego - poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały przez Komisję z uwzględnieniem tych samych poprawek.
Janusz Ogrodziński - odnosząc się do propozycji poprawki dotyczącej zmiany daty mocy
obowiązującej zaproponował, by zamiast od 1 września 2008r. pozostać przy dacie od 1 stycznia
2008r., ale z zaznaczeniem w Regulaminie, Ŝe w tym przypadku okres przyznania pomocy wynosić
będzie 6 miesięcy od stycznia do czerwca 2008r.
Szymon Kiedel - zauwaŜył, Ŝe wnioski o stypendia na rok szkolny 2007/2008 zostały juŜ złoŜone
a stypendia przyznane.
Janusz Ogrodziński- zapytał o rozwaŜenie moŜliwości rozpatrywania wniosków w dwóch transzach.
Joanna Powałka Dyrektor ZBSiP - stypendia przyznawane są we wrześniu na tyle miesięcy, na ile
starcza środków. KaŜdy wniosek w okresie późniejszym teŜ jest rozpatrywany. To bardzo duŜa ilość
decyzji, ok.1400 sztuk. Przyznawanie od nowa to strata czasu.
Bogumił Kłyk – stwierdził, Ŝe ewentualne przyjęcie w uchwale, iŜ uczniowie ubiegający się
o stypendium nie mogą mieć Ŝadnych godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych, dla wielu z nich
byłoby krzywdzące. Nie zawsze bowiem nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia w szkole jest przez
niego zawiniona. Często to rodzice zaniedbują obowiązek usprawiedliwienia dziecka, które z róŜnych
przyczyn musiało pozostać w domu.
Wojciech Knapik - stwierdził, Ŝe chociaŜ pierwotnie był za poprawką dot. daty mocy obowiązującej
od 1 września 2008r., to po dokładnych wyjaśnieniach i ponownej analizie proponuje pozostać przy
pierwotnej propozycji. Tym bardziej, Ŝe uchwała dotyczy nie tylko stypendiów ale i zasiłków
Wiesław Suchowiejsko - zapytał, jaki sens ma zapis, Ŝe wnioski przyjmowane są od 1 do 15
września, skoro okazuje się, Ŝe są rozpatrywane przez cały rok szkolny.
Szymon Kiedel - wyjaśnił, Ŝe obecna praktyka odbiega od formalnego zapisu i proponowana uchwala
ma to zmienić.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - w związku z brakiem dalszych uwag przystąpił do
przegłosowania kolejno zaproponowanych poprawek:
− pierwsza poprawka w paragrafie 4 uchwały dot. daty zmiany daty mocy obowiązującej z 1 stycznia
2008r. na 1 września 2008r. W głosowaniu jawnym za poprawką glosowało 9 radnych, przeciwko
poprawce glosowało równieŜ 9 radnych, nie było głosów wstrzymujących się, Przewodniczący RM
stwierdził, Ŝe poprawka nie uzyskała wymaganej większości i nie została przez Radę przyjęta;
− druga poprawka w paragrafie 2 ust.1 Regulaminu polegająca na zstąpieniu określenia „stypendium
socjalne” określeniem „stypendium szkolne”. W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie 18 głosami
„za” przyjęli zaproponowaną zmianę;
− trzecia poprawka w paragrafie 10 ust.2 Regulaminu zamiast 100 dni nieusprawiedliwionej
nieobecności w szkole wpisać 30 dni. W głosowaniu jawnym rada 16 głosami „za” przy 2 głosach
„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” przyjęła poprawkę.
Z trzech zaproponowanych poprawek Rada Miasta przyjęła dwie.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM
z uwzględnieniem dwóch przyjętych poprawek.
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W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym.
Uchwała Nr XIV/119/07
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – o godz. 11:05 zarządził 40 minutową przerwę.
Po przerwie o godz.11:45 obrady zostały wznowione. Na salę powróciło 18 radnych.
Ad.11. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Szczecinek.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Bogumił Kłyk z Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego - poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję projektu uchwały. Komisja proponuje wprowadzenie poprawki
w paragrafie 1 pkt 2 projektu uchwały dotyczącym paragrafu 27 pkt 8 regulaminu – poprzez dodanie
wyrazu „sąsiednich”, tj. zamiast:
„8. Przy hodowli zwierząt futerkowych budynki oraz inne obiekty i tereny przeznaczone na ten cel
powinny być oddalone od budynków mieszkalnych (jedno i wielorodzinnych) na odległość min.
150 m”,
zapisać:
„8. Przy hodowli zwierząt futerkowych budynki oraz inne obiekty i tereny przeznaczone na ten cel
powinny być oddalone od sąsiednich budynków mieszkalnych (jedno i wielorodzinnych) na odległość
min. 150 m”.
Ryszard Kabat - wyjaśnił, iŜ zdaniem Komisji nie chodzi o to, by hodowle były oddalone takŜe od
własnych budynków mieszkalnych hodowców, ale od budynków naleŜących do innych właścicieli.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - przystąpił do przegłosowania zaproponowanej
poprawki.
Poprawka została przez Radę Miasta przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za”.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - przystąpił do przegłosowania projektu uchwały
z uwzględnieniem przyjętej poprawki.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Szczecinek.
Uchwała Nr XIV/120/07

Ad.12. Uchwała w sprawie poręczenia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka
z o.o.
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Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Jerzy Kania Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Ekonomicznej - poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję projektu uchwały.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – w związku z brakiem dalszych uwag przystąpił do
głosowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie poręczenia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS
Spółka z o.o.
Uchwała Nr XIV/121/07

Ad.13. Uchwała w sprawie udzielenia poŜyczki przez Miasto Szczecinek dla Samorządowej
Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Szymon Kiedel Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - poinformował
o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję projektu uchwały.
Jerzy Kania Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Ekonomicznej - poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję projektu uchwały.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – w związku z brakiem dalszych uwag przystąpił do
głosowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia poŜyczki przez Miasto Szczecinek dla
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku.
Uchwała Nr XIV/122/07

Ad.14. Uchwała w sprawie współdziałania Miasta Szczecinek z Gminą Szczecinek w realizacji
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu działającym na
terenie Miasta Szczecinek.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM- odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Szymon Kiedel Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - poinformował
o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję projektu uchwały.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – w związku z brakiem dalszych uwag przystąpił do
głosowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie współdziałania Miasta Szczecinek z Gminą Szczecinek
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w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu działającym na
terenie Miasta Szczecinek.
Uchwała nr XIV/123/07

Ad.15. Uchwała w sprawie współdziałania Miasta Szczecinek z Gminą Barwice w realizacji
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu działającym na
terenie Miasta Szczecinek.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Szymon Kiedel Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - poinformował
o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję projektu uchwały.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – w związku z brakiem dalszych uwag przystąpił do
głosowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie współdziałania Miasta Szczecinek z Gminą Barwice
w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu działającym na
terenie Miasta Szczecinek.
Uchwała Nr XIV/124/07

Ad.16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich
wypłacania.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Bogumił Kłyk z Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego - poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję projektu uchwały.
Jerzy Kania - podkreślił, Ŝe nie chodzi o zmianę wysokości diet, a o doprecyzowanie sposobu
rozliczania uŜywania przez radnych prywatnych pojazdów do celów słuŜbowych.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – takŜe stwierdził, Ŝe rada nie podwyŜsza diet, tylko
precyzuje zasady, i w związku z brakiem dalszych uwag przystąpił do głosowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „:za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/07 Rady Miasta Szczecinek
z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich
wypłacania.
Uchwała Nr XIV/125/07

Ad.17. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
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Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Jerzy Kania Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Ekonomicznej - poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję projektu uchwały.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – w związku z brakiem dalszych uwag przystąpił do
głosowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta
Szczecinek.
Uchwała Nr XIV/126/07

Ad.18. Uchwała w sprawie obciąŜenia słuŜebnością nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Szczecinek.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Jerzy Kania Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Ekonomicznej - poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję projektu uchwały.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – w związku z brakiem dalszych uwag przystąpił do
głosowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie obciąŜenia słuŜebnością nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Szczecinek.
Uchwała Nr XIV/127/07

Ad.19. Uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz
Skarbu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lokalu uŜytkowego
połoŜonego w budynku przy ul. 3 Maja 2.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Szymon Kiedel Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - poinformował
o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję projektu uchwały.
Andrzej Jaszczur - zapytał, czy Dyrektor szkoły Muzycznej występując o przejęcie obiektu wystąpił
takŜe o przejęcie gruntu.
Jerzy Kania - poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Ekonomiczna i Komisja Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki poprosiły Kierownika Ref. GN o wyjaśnienie, jaka część gruntu zostanie fatycznie
przekazana w ramach darowizny. Komisje uzyskały odpowiedź, Ŝe będzie to proporcjonalny do
wielkości udziałów w budynku udział dot. gruntu.
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Andrzej Jaszczur – zauwaŜył, Ŝe w projekcie uchwały nie ma mowy o procentowym udziale we
własności gruntu
Tomasz Piesik Kierownik Ref. GN - wyjaśnił, Ŝe to wynika z ustawy, i Ŝe inaczej tego nie moŜna
zrobić
Czesław Podkowiak radca prawny UM - potwierdził wypowiedź Kierownika Ref. GN, Ŝe nie ma
potrzeby zaznaczania w uchwale, Ŝe chodzi o proporcjonalny udział we własności gruntu, gdyŜ wynika
to bezpośrednio z ustawy..
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – w związku z brakiem dalszych uwag przystąpił do
głosowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na
rzecz Skarbu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lokalu uŜytkowego połoŜonego
w budynku przy ul. 3 Maja 2.
Uchwała nr XIV/128/07

Ad. 20. Uchwała w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Miasto Szczecinek od Skarbu
Państwa prawa własności nieruchomości przy ul. 28 Lutego 64.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Jerzy Kania Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Ekonomicznej - poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję projektu uchwały.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – w związku z brakiem dalszych uwag przystąpił do
głosowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Miasto Szczecinek
od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przy ul. 28 Lutego 64.
Uchwała Nr XIV/129/07

Ad. 21. Uchwała w sprawie przekazania w nieodpłatne uŜytkowanie Polskiemu Związkowi
Działkowców nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Jerzy Kania Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Ekonomicznej - poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję projektu uchwały.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – w związku z brakiem dalszych uwag przystąpił do
głosowania.
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W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przekazania w nieodpłatne uŜytkowanie Polskiemu
Związkowi Działkowców nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
Uchwała Nr XIV/130/07

W tym miejscu Przewodniczący RM zaproponował, aby najpierw zająć się projektem uchwały
w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Miasto Szczecinek od Polskich Kolei
Państwowych Spółka Akcyjna prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej
przy ul. Dworcowej, a dopiero w drugiej kolejności projektem uchwały w sprawie ustanowienia
nieodpłatnego uŜytkowania, gdyŜ z treści tych uchwal wynika, Ŝe logicznie rzecz biorąc taka
powinna być kolejność podejmowania uchwał.
Radni przyjęli propozycję Przewodniczącego przez aklamcję.
Ad. 22. Uchwała w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Miasto Szczecinek od Polskich
Kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości
zabudowanej przy ul. Dworcowej.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Jerzy Kania Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Ekonomicznej - poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję projektu uchwały.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – w związku z brakiem dalszych uwag przystąpił do
głosowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Miasto Szczecinek
od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości
zabudowanej przy ul. Dworcowej.
Uchwała nr XIV/131/07

Ad. 23. Uchwała w sprawie ustanowienia nieodpłatnego uŜytkowania.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Jerzy Kania Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Ekonomicznej - poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję projektu uchwały.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – w związku z brakiem dalszych uwag przystąpił do
głosowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia nieodpłatnego uŜytkowania.
Uchwała Nr XIV/132/07
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Ad.24. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/112/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20
sierpnia 2007r.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - odczytał uzasadnienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję.
Bogumił Kłyk z Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego - poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję projektu uchwały.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – w związku z brakiem dalszych uwag przystąpił do
głosowania.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta 18 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymał
się”, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XII/112/07 Rady Miasta Szczecinek
z dnia 20 sierpnia 2007r.
Uchwała Nr XIV/133/07

Ad.25. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie, Sądu
Rejonowego w Szczecinku, Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Szczecinku.

Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - otworzył dyskusję.
Bogumił Kłyk z Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego - poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję projektu uchwały oraz w imieniu radnego Wiesława Drewnowskiego –
Przewodniczącego Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników przedstawił opinię i sprawozdanie
z prac Zespołu. Sprawozdanie radni otrzymali teŜ wcześniej na piśmie.
Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM – przystąpił do powołania
przeprowadzenia wyborów ławników.

komisji skrutacyjnej do

Małgorzata Bała Wiceprzewodnicząca RM - do komisji skrutacyjnej zaproponowała:
radną GraŜynę Koszmar, radnego Andrzeja Sochaja oraz radnego Wojciecha Knapika. Radni wyrazili
zgodę na udział w pracach komisji.
Przewodniczący RM przystąpił do przegłosowania zaproponowanego składu komisji skrutacyjnej.
W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednogłośnie przyjęła zaproponowany skład osobowy komisji
skrutacyjnej.
Komisja skrutacyjna wybrała radną GraŜynę Koszmar na swoją Przewodniczącą.
Następnie kaŜdy z radnych otrzymał po trzy karty do głosowania:
− jedną kartę z nazwiskami 3 kandydatów do Sądu Okręgowego w Koszalinie, z moŜliwością
wybrania do trzech kandydatów;
− jedną kartę z nazwiskami 48 kandydatów do Sądu Rejonowego w Szczecinku, z moŜliwością
wybrania nie więcej niŜ 18 kandydatów;
− jedną kartę z nazwiskami 10 kandydatów do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Szczecinku
z moŜliwością wybrania do 10 kandydatów.
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Po oddaniu głosów przez radnych w głosowaniu tajnym komisja skrutacyjna przystąpiła do podliczenia
wyników głosowania. W tym czasie odbyła się prezentacja multimedialna działalności SAPiK.
Po prezentacji Burmistrz Miasta i Przewodniczący RM wyrazili uznanie dla działalności SAPiK,
a radny Janusz Rautszko dodatkowo pogratulował dobrej promocji.
Po podliczeniu głosów komisja skrutacyjna ustaliła, Ŝe w głosowaniu tajnym Rada Miasta na ławników
wybrała następujące osoby:
do Sądu Okręgowego w Koszalinie:
1. Jancelewicz Krystyna Maria
2. Krzywicka Jadwiga
3. Ossowska Joanna Barbara,
do Sądu Rejonowego w Szczecinku:
1. Bryćko GraŜyna Jolanta
2. Dziechciarz Jarosław Ryszard
3. Falkowska Danuta
4. Fieducik Teresa Jolanta
5. Imiołek Regina Krystyna
6. Karaś Bogumiła
7. Karwat Danuta Maria
8. Kępska Justyna
9. Klimaszewski Leszek
10. KsięŜopolska Magdalena Anna
11. Łazor Marek
12. Łotowicz Irwina
13. Makowski Zenon
14. Pietraszkiewicz Jolanta ElŜbieta
15. Rumińska Lucyna
16. Subocz Waldemar
17. Szuba BoŜenna
18. śełabowska Halina Teresa,
do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Szczecinku:
1. Biedziuk Wiktor
2. Brambor Sylwia Urszula
3. Brzozowski Ryszard
4. Guzowska Małgorzata
5. Kochańska Ewa Halina
6. Miętki Stefan
7. Sikorski Wiesław
8. Smolińska Olga
9. Wadowski Zenon
10. Wronowski Andrzej Zygmunt.
Uchwała Nr XXIV/134/07
Przewodniczący RM pogratulował wybranym osobom i przystąpił do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad.
Protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu z sesji.
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Ad. 27. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. Radni nie zgłosili Ŝadnych uwag.

Ad.28. Informacja Przewodniczącego RM.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM- przedstawił informację o swojej działalności w okresie
od 21 sierpnia 2007 r. do 12 października 2007 r.
W okresie tym do Rady Miasta wpłynęły następujące pisma:
1. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania budŜetu miasta Szczecinek za I półrocze 2007 r. – do
zapoznania się w Biurze RM.
2. Informacja z realizacji planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze
2007 r. (tj. SAPiK, Muzeum Regionalne).
3. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o informacji Burmistrza
Miasta z przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2007 r. – opinia pozytywna.
4. Wniosek Burmistrza Miasta o zwołanie sesji w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnych
celem podjęcia uchwały w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w związku
z wyborami do Sejmu i Senatu. Sesja odbyła się dnia 13 września na której podjęto taką uchwałę.
5. Wniosek Szkoły Muzycznej o ujęcie w budŜecie miasta cyklicznych koncertów pod nazwą „Mała
Filharmonia”. Wniosek skierowany został do zaopiniowania do Komisji Edukacji, Kultury Sportu
i Turystyki.
6. W sprawach mieszkaniowych wpłynęło 16 wniosków, które skierowane zostały do Komisji
Problemów Społecznych.
Przewodniczący dodał, Ŝe w czwartki w godz. od 14:00 do 15:30 przyjmował na dyŜurach
interesantów. Uczestniczył teŜ w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na terenie
Przedszkola Publicznego.
Przewodniczący zwrócił się do radnych z prośbą i apelem o usprawiedliwianie w terminie
nieobecności na posiedzeniach komisji lub sesji.
W związku ze spóźnionym przybyciem na sesję p. Kawczyńskiego, jednego z laureatów konkursu pt.
„Najpiękniejszy balkon-najpiękniejsza posesja”, Burmistrz Miasta dopiero teraz wręczył mu nagrodę
i podziękował za udział w konkursie.
Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta - uprzedził radnych, Ŝe być moŜe zostanie zwołana sesja
nadzwyczajna dot. powierzchni 53 ha w specjalnej słupskiej strefie ekonomicznej. Chodzi
o propozycję przekazania aportem tego terenu do Agencji Rozwoju Regionalnego – spółki akcyjnej,
której Miasto Szczecinek stałoby się w ten sposób udziałowcem, aby łatwiej i szybciej moŜna było te
grunty sprzedać inwestorom. Są juŜ bowiem chętni do rozpoczęcia tam inwestycji.

Ad.29. Wnioski i zapytania radnych.
Wojciech Knapik - nawiązując do pytania zadanego przez niego na sierpniowej sesji stwierdził, Ŝe
nie satysfakcjonuje go odpowiedź dotycząca pojemników na surowce wtórne. Zapytał teŜ na jakim
obecnie etapie znajduje się zadanie nr 38 dot. ul. Winnicznej, ujęte w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym.
Andrzej Jaszczur – zgłosił wniosek o zabezpieczenie rozwiązań, mających na celu uchronienie przed
ewentualną wycinką starego rozłoŜystego dębu, rosnącego na deptaku przy sklepie CCC.
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Daniel Rak Wiceburmistrz - odpowiadając na pytanie radnego Jaszczura wyjaśnił, Ŝe według
wstępnych uzgodnień z inwestorem, drzewa rosnące obok budynku zostaną przeniesione przez
specjalistyczną firmę na ul. Cieślaka. Jeśli drzewa po przesadzeniu się nie przyjmą, inwestor
zobowiązany będzie do zapłaty wysokiego odszkodowania.
Janusz Rautszko - stwierdził, Ŝe takie przeniesienie moŜliwe jest w przypadku małych drzew.
Przesadzenie tak duŜego dębu jest niemoŜliwe.
Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz – zaznaczył, Ŝe jest to trudne logistyczne, ale to kwestia ceny,
którą zapłaci inwestor. Burmistrz poinformował o dysponowaniu wizualizacją przebudowywanego
obiektu, która przedstawia się bardzo ciekawie.
Wiesław Suchowiejko Przewodniczący RM - przypomniał porzekadło, Ŝe „starych drzew się nie
przesadza, ale ten dąb do najstarszych nie naleŜy i jest szansa, Ŝe przyjmie się w nowym miejscu.
Daniel Rak Wiceburmistrz - odpowiadając na pytanie radnego Knapika wyjaśnił, Ŝe dobiegł końca
przetarg na wykonanie inwestycji. Nie wpłynął Ŝaden protest. Miasto czeka na sprecyzowanie
gwarancji i zabezpieczeń oraz na uprawomocnienia się pozwolenia na budowę. Tam jest 60
właścicieli, którym pozwolenie musi zostać doręczone. Pięć osób jeszcze go nie odebrało.
Więcej pytań ani wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący RM ogłosił wyczerpanie porządku obrad i zamknął sesję.
Sesja zakończyła się o godz.13:50.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:

Przewodniczący Rady Miasta:

Dariusz Krupski

mgr Wiesław Suchowiejko
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