
          Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta Szczytno obradowała po raz trzeci
15 lipca 2022 r. Tegoroczne obrady miały miejsce w Bazie Wodnej Miejskiego
Ośrodka Sportu w Szczytnie.

          Na wstępie posiedzenia Rady Gospodarczej poprzez głosowanie jawne,
przyjęto porządek obrad, w którym głosowało 19. spośród 19. obecnych członków
Rady.

          Po przeprowadzonym głosowaniu Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
Gospodarczego Pani Katarzyna Furczak otworzyła III posiedzenie Rady
Gospodarczej, następnie powitała Burmistrza Miasta Szczytno Krzysztofa
Mańkowskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta Szczytno Ilonę Bańkowską. Po czym
odbyła się dyskusja nad działalnością Rady Gospodarczej, podsumowano
comiesięczne spotkania Prezydium Rady z Burmistrzem Miasta Szczytno, które
pozwalają usprawnić działania na rzecz Miasta i mieszkańców.
 
          Po części wstępnej Igor Chmieliński poinformował o swojej rezygnacji z funkcji
Przewodniczącego Rady Gospodarczej. Złożył serdeczne podziękowania za
możliwość współpracy, pozytywną motywację, czas poświęcony nawet najmniejszej
sprawie oraz okazję do wspólnych dyskusji. Prezydium przyjęło jednogłośnie 
w głosowaniu jawnym rezygnację Pana Igora Chmielińskiego z funkcji
Przewodniczącego Rady Gospodarczej. Następnie Pan Burmistrz Miasta Szczytno
Krzysztof Mańkowski podziękował Panu Igorowi Chmielińskiemu za wkład włożony 
w pracę Rady, wsparcie oraz za drobne przyjazne gesty sympatii. Zachęcał
pozostałych członków Rady do aktywnego uczestniczenia w działania Rady, pomysły
i wszystko co ma wymierny wpływ na nasze miasto.

          W dalszej części posiedzenia w toku dyskusji została wyłoniona nowa
kandydatura na Przewodniczącego Rady Gospodarczej Pani Monika Pietrzak
właścicielka Biura Rachunkowego. W związku z powyższym przystąpiono do
głosowania. W głosowaniu jawnym za kandydaturą opowiedziało się 17 członków, 
a wstrzymały się 2 osoby. Pani Monika Pietrzak większością głosów została nową
Przewodniczącą Rady Gospodarczej, która podziękowała za zaufanie jakim została
obdarzona ze strony pozostałych członków Rady oraz, że postara się go nie zawieść
i zrobi wszystko by był to czas rozwoju i umacniania naszego miasta w województwie
warmińsko-mazurskim.

 



          Kolejnym punktem III posiedzenia Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta
Szczytno była dyskusja na temat perspektywy działalności Rady Gospodarczej 
w kontekście obecnej sytuacji makro i mikroekonomicznej oraz geopolitycznej.
Podjęto rozmowę na temat Gminnego Programu Rewitalizacji, który jest
podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym prowadzenie
kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy
współudziale lokalnej społeczności.

          W punkcie szóstym dyskutowano na tematy różne m.in. wojny na Ukrainie,
pandemii koronawiruasa i jak to wpłynie bezpośrednio na gospodarkę i poszczególne
samorządy.

          W wolnych głosach nie zgłoszono żadnych uwag, ani wniosków. W związku
z tym Pani Katarzyna Furczak Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
Gospodarczego kończąc zebranie podziękowała wszystkim zebranym za obecność.

 


