BRM-0052/XLVI/2009

P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/2009
Z XLVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 17 grudnia 2009 roku
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PROTOKÓŁ NR XLVI/2009
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 14 Radnych, co stanowi 93,33%
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Waldemar Włodarczyk,
- Sekretarz Gminy Złocieniec – Pan Leszek Modrzakowski,
- Skarbnik Gminy Złocieniec – Pani Teresa Dobroń.

Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Urszula Ptak.
Protokołowała – Podinspektor ds. obsługi BRM – Inocenta Jakubik.
Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XLVI Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Urszula Ptak (godz.
10.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 14 radnych). Nieobecny na sesji był
Radny Jan Macul, który ustnie usprawiedliwił swoją nieobecność.
Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Złocieńca z dnia 14 grudnia 2009r. zgodnie z
art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała porządek obrad.
Żaden uczestnik Sesji nie wnioskował o wprowadzenie zmian do porządku obrad.
Punkt 3. Podjęcie uchwał.
1) W sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2009 – druk nr 489.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej) – przeczytała projekt uchwały na druku
Nr 489 - zapytała czy są pytania do projektu.
Pani Teresa Dobroń ( Skarbnik Gminy Złocieniec) – złożyła wyjaśnienia odnośnie wyżej
wymienionego projektu uchwały.
W § 5 pkt 1 po stronie dochodów widnieje kwota 40.691528,73zł, w pkt 2, po stronie
wydatków 45.418420,02zł.
W załączniku Nr 1 dochody zwiększono – podatek od czynności cywilno prawnych 7.5616zł
– wzrost o 6.268zł, pozostały podatek dochodowy od osób prawnych – 120.000zł.
Zwiększyły się także dochody z tytułu obsługi zadań zleconych 43.900zł.
Dotacje na uzupełnienie dochodów gminy z Ministerstwa Finansów – 24.832,00zł.
W załączniku nr 2 umieszczone zostały wydatki na nowe zadanie – Boisko Wielofunkcyjne:
- kultura fizyczna – dodajemy 1000zł
- „Orlik 2012” przy SP Nr 3 – wydatki zwiększone o 171.000zł
- oświetlenie terenu SP Nr 3 – wydatki zwiększone o 12.800zł
- utrzymanie jednostki OSP – 10.000zł
W dziale 904 - ścieżki edukacyjne - kwota zwiększona – 3.543,70 zł.
Załącznik nr 3 – zmieniono na kwotę 297.700,00zł. Ogółem 487.500,00zł
Radna Ewa Gadzina – zapytała dlaczego zwiększono finanse na „Orlika”.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – odpowiedział, że zwiększony został
zakres robót przy budowie „Orlika”. Zostały wprowadzone zmiany w trakcie budowy boiska
w SP Nr 3. Minister wyraził zgodę aby nie stawiać budynku socjalnego. Zmodernizowaliśmy
jedynie budynek już istniejący. Podczas remontu okazało się, że wymagany jest dużo większy
nakład na remont szatni. Nie było zrobione odprowadzenie wód deszczowych i odcinek
chodnika przy boisku. Dodatkowo dokupiono trzy maszty na flagi. Doszły prace zewnętrzne
dojazdowe. Nie było projektu odpływu wód opadowych i drenażu na skarpach. Nadzór
zatwierdził, że należy wykonać dodatkowy drenaż. Zamontowano dodatkowe furtki w
ogrodzeniu, a także bramki do piłki ręcznej i oświetlenie zewnętrzne.
Roboty dodatkowe wyniosły 230.000 zł. Kwota ta została zgłoszona dopiero wczoraj.
Wartość całej inwestycji to kwota 1.400.000,00zł. Województwo dołożyło 330.000,00 zł.
Podstawowa wartość projektu to kwota 1.090.000,00 zł
Radna Ewa Gadzina – zapytała o powód zwiększenia wydatków o 10.000zł na OSP.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – odpowiedział, że straży zabrakło
środków na paliwo i opłatę gazu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym przyjęła zmiany do druku nr 489 (14
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”). Lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Po przyjęciu zmian Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym (14 głosów „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XLVI/320/2009 w
sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2009. Lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.
2) W sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu
w 2010 roku ( plan pracy Rady Miejskiej w Złocieńcu) – druk nr 490.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec) – poinformowała, że zmieniła się ustawa o
finansach publicznych i zgodnie z nowa ustawa są zmiany w terminarzu..
Dochodzi nowe sprawozdanie które należy złożyć do 31.03.2010r. oraz II sprawozdanie
finansowe które należy złożyć do 31.05.2010r.
Do 15.06.2010r. komisja rewizyjna przedstawia wniosek odnośnie absolutorium i
sprawozdanie.
Informacja o stanie mienia może być składana z budżetem, ale do sprawozdania.
W związku ze zmianami ustawowymi Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym
przyjęła zmiany na druku nr 490 (14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”).Lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Po przyjęciu zmian Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym (14 głosów „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XLVI/321/2009 w
sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w 2010
roku ( plan pracy Rady Miejskiej w Złocieńcu). Lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
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3) W sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu
– druk nr 491.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) – przedstawiła propozycje
zmian zaproponowanych przez komisję zdrowia.
Pierwsza dotyczy wprowadzenia do harmonogramu pracy komisji rewizyjnej kontroli
działalności Straży Miejskiej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – zaproponował z kolei aby komisja
rewizyjna przeprowadziła kontrolę przedszkola niepublicznego.
Pani Teresa Dobroń ( Skarbnik Gminy Złocieniec) – poinformowała, że trzeba sprawdzić
kiedy przypada termin złożenia sprawozdania.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – sprostował, że ma na myśli kontrolę
roczną wydatków gminy. Dodał, że ewentualnie może zlecić kontrolę zewnętrzną.
Byłbym zainteresowany takimi sprawami jak np. ile kilogramów masła przypadło na jedno
dziecko. Może się okazać, że jedno dziecko zjadło 1 kg masła.
Miała być kontrola kwoty wydatków z całego roku. Nowelizacja ustawy pozwoliła
kontrolować wydatki gminy na przedszkole. Mam prawo upewnić się, że pieniądze są
wydatkowane prawidłowo. Jest to praca na co najmniej miesiąc. Jeżeli nie zrobi tego komisja
rewizyjna, to zlecę firmie, która to skontroluje.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej) – wysunęła propozycję jeszcze jednego
tematu, mianowicie kontrola stowarzyszenia „Blisko Siebie”.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – stowarzyszenie to korzysta z zapisu w
budżecie, mówiącym o tym, że gmina jest zleceniodawcą. Z tej formy korzystają tez inne
stowarzyszenia. Gmina zleca wyjazdy i płaci za nie, np. wyjazdy na zimowisko, wyjazd do
Warszawy na zaproszenie posła Stanisława Wziątka. Stowarzyszenie wysyła około 300
dzieci na kolonie.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik gminy Złocieniec) - zapytała kto dopłaca do pobytu dzieci.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – odpowiedział, że dopłaca do tego
MGOPS, sponsorzy, pani Głowacka, AA. Środki uzyskiwane są też z odpisów darowizn i
pełnych płatności dokonywanych przez rodziców (ok. 300-350zł za wyjazd jednego dziecka).
Chętnych na wyjazdy było zawsze bardzo dużo.
Stowarzyszenie nie otrzymało żadnych innych środków z budżetu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej) – zapytała czy komisja zdrowia wycofuje
swój wniosek.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – wyraził zdziwienie, że taki wniosek dała
komisja, skoro jest budżet do wglądu. Jest zapisane ile środków i w jaki sposób
stowarzyszenie wykorzystało. Każde stowarzyszenie działa w oparciu o swój statut. Nie
interesuje mnie kto dokonuje pełnej opłaty , a kto wcale nie płaci. Prezes stowarzyszenia
dysponuje środkami.
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Radna Ewa Gadzina – jako przewodnicząca komisji zdrowia poinformowała, że komisja
wycofuje wniosek dotyczący kontroli stowarzyszenia „Blisko Siebie”.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej) – przedłożyła tematy kontroli komisji
rewizyjnej na 2010rok:
1. Kontrola Przedszkola Niepublicznego w Złocieńcu.
2. Kontrola Straży Miejskiej w Złocieńcu.
Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji rewizyjnej) – zapytał jak komisja ma
się zachować jeśli kontrola wykaże anomalie wydatkowania środków budżetowych.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – jeżeli będą takie niedociągnięcia to
skieruję sprawę do sądu. Według mnie są naruszane przepisy dotyczące liczby dzieci w
przedszkolu. Jest to sprawa wyłudzania pieniędzy od gminy. Mam informacje w tej sprawie.
Nie wiem jakie będą z tego konsekwencje. Śledzę dzienniki urzędowe i rozporządzenia.
Przedszkole powinno wykazać do 32 osób w grupie. Zwróciłem się do kuratorium w tej
sprawie. Wszelkie dokumenty, które teraz sprawdzam są szokujące.
Radny Jan Rudy – gmina powinna sprawdzić ilość dzieci w przedszkolu niepublicznym. Co
do wykorzystania dotacji nie jest zapisane na co je przeznaczyć. Wątpię czy rada ma prawo
tak szczegółowo kontrolować dotacje na przedszkole, na dane dziecko. Chciałbym wiedzieć,
gdzie jest to prawnie zapisane.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – mam wątpliwości czy kwoty otrzymane z
gminy są wydane na dzieci. Chodzi mi o szczegółową weryfikację zasadności wydawania
środków na jedno dziecko
Radny Jan Rudy – nikt nie wykaże, że ten „kilogram masła” jest wydany z dotacji.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – mam prawo sprawdzić czy dotacja
została należycie wydana. Jeżeli nie, to mogę cofnąć dotację.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) – proponuję by komisja
rewizyjna wypowiedziała się w tej sprawie.
Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji rewizyjnej) – trudno się
wypowiadać. Nie znam nowej ustawy, ale jest to technicznie możliwe. Strona, która
otrzymuje dotacje, powinna wykazać, że przeznaczona została na określony cel. Jeżeli tego
nie wykaże, to jest już nieprawidłowość. To przedszkolno powinno wykazać, a komisja tylko
sprawdzić. W tym momencie jest to technicznie do zrobienia.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – służę pomocą pani Danuty Rybarczyk
(audytor gminy), która zrobi pracę równolegle. Będzie to kontrola za 2009r.
Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji rewizyjnej) – Burmistrz proponuje
luty, marzec.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – proponuję „ Prawidłowość
wykorzystania dotacji dla przedszkola niepublicznego”. Czekaliśmy na ustawę i uchwałę aż
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się uprawomocni. Będę chociaż kontrolował przedszkole co miesiąc. Nasza uchwała określa
szczegółowo zakres i termin kontroli.
Radny Andrzej Korol – nie wiem czy inwestycje ulic Parkowa i Nadrzeczna zostały
zakończone.
Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji rewizyjnej) – zaproponował
wykreślenie dwóch pierwszych tematów tj. kontrola rozliczenia inwestycji ulic Parkowa i
Nadrzeczna, także kontrolę wydatków MKS „OLIMP”
Radna Grażyna Kozak –zaproponowała, aby zostawić kontrolę klubu sportowego „OLIMP” .
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) – przeczytała proponowane
tematy kontroli komisji rewizyjnej i poddała je pod głosowanie jawne Rady Miejskiej:
1. Kontrola rozliczania inwestycji ulic Parkowa i Nadrzeczna w Złocieńcu - 4 głosy „za”,
9 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
2. Kontrola wydatków MKS „OLIMP” w Złocieńcu, finansowanych przez gminę
Złocieniec za 2009r. – 8 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się”.
3. Kontrola wydatków Przedszkola Niepublicznego w Złocieńcu - 9 głosów „za”, 5
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
4. Kontrola wydatków Straży Miejskiej w Złocieńcu - 5 głosów „za”, 5 głosów
„przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” – przy składzie osobowym 13 radnych
( nieobecny Radny Tadeusz Koźma)
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik gminy Złocieniec) – poprosiła, aby rada zawnioskowała o
szczegółowe opisywanie wydatków Straży Miejskiej w budżecie.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) – poprosiła o informację
szczegółową przy sprawozdaniu rocznym.
Rada Miejska po przegłosowaniu tematów kontroli komisji rewizyjnej i odczytaniu
ostatecznej treści projektu uchwały przeszła do głosowania nad zmianami do druku nr 491
Rada Miejska w głosowaniu jawnym (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”) przyjęła zmiany. Lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Po przyjęciu zmian Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym (12 głosów „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XLVI/322/2009 w
sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu. Lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
4) W sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot
kosztów podróży służbowych – druk nr 492
Radny Roman Kozak – Radnym wzrosną diety, a jak to się ma do pracowników urzędu?
Tworzymy wspólnotę z pracownikami urzędu. Jeżeli mamy głosować za wzrostem naszych
diet to niech pracownicy maja też podwyżkę.
Radna Grażyna kozak – nie można zmieniać uchwały w ostatnim roku.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – po co „rozdzierać szmaty” nad dietami
radnych. Nie da się ściśle, procentowo określić wysokości diet. Idzie to automatem.
Zostawiłem fundusz nagród dla każdej jednostki oprócz trzynastek. Wynagrodzenie nie
będzie na jednym poziomie, będzie wzrastało o wskaźniki.
Radny Roman Kozak – zaproponował, aby diety pozostały na poziomie ubiegłego roku.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – ten wniosek spowoduje obniżenie
kosztów.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) – przeszła do głosowania
nad wnioskiem radnego Romana Kozaka.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym odrzuciła wniosek (1 głos „za”, 11 głosów „przeciw”, 0
głosów „wstrzymujących się”) i przeszła do głosowania nad projektem uchwały na druku nr
492.
Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym (11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1
głos „wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr XLVI/323/2009 w sprawie zasad, na jakich
radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 4. Plany Pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2010 rok.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) – przeczytała plany pracy
poszczególnych komisji RM na drukach nr 496, 493, 495, 497,494. Do planów pracy nie było
pytań. Jedynie Andrzej Korol wprowadził zmianę do druku nr 497.
Radny Andrzej Korol (Przewodniczący komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki) –
poinformował o wykreśleniu z planu pracy swojej komisji pkt 4 i 5 w miesiącu styczniu.
Zaproponował aby rada na koniec kadencji objechała całą gminę.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) – poinformowała, że na
przestrzeni 20 lat nie ma środków na spotkanie całej rady. Nie ma takich środków w
budżecie.
Radny Jan Rudy – zauważył, że takie środki powinny być zapisane w dziale rady.
Punkt 5. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) – poinformowała, że trzeba
przeprowadzić wybór przedstawicieli do komisji konkursowej w zakresie kultury. Propozycje
padły na radnych: Andrzeja Korola, Andrzeja Kozubka, Elżbietę Frankowską. Wymienione
osoby wyraziły zgodę na pełnienie funkcji przedstawicieli RM w komisji konkursowej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – odczytał następujące pisma:
- podziękowanie za wyremontowanie peronów na dworcu PKP;
- informację z „Hipokratesa”, że nie będzie dyżurów lekarzy w dniach wolnych od
pracy;
- informację NFZ w Szczecinie w sprawie opieki medycznej w Złocieńcu – POZ
dostawały dodatkowe kwoty za dyżury pełnione w święta i dni wolne.
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Zaproponował, aby zaprosić na spotkanie przedstawicieli NFZ ze Szczecina, z „Hipokratesa”
i „Białego Domu”. Celowo wprowadziłbym to na sesji, jako wolny temat przed podjęciem
budżetu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) – rada wyśle zaproszenia na
sesję 30.12.09r. w tym temacie.
Radna Ewa Gadzina – wyraziła swoja ciekawość jak wygląda umowa lekarzy z POZ.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – poinformował, że stwierdzono jeden
przypadek świńskiej grypy w Złocieńcu. Rodzina jest objęta opieka przez „Hipokrates”.
Pacjent, u którego stwierdzono zgon, odmówił na piśmie zgody pójścia do szpitala. Drugi
przypadek był w Drawsku Pomorskim.
Przeszedł do tematu „Lidera”. Zaproponował aby gala odbyła się 22 stycznia 2010r.
Wysunął propozycję połączenia wręczenia tytułów „Lidera” z promocją Gminy Złocieniec i
działalności na rzecz społeczności lokalnej.
Chciał, aby UKS „Traper” dostał tytuł „Lidera” w kategorii wydarzenie sportowe roku na
terenie Złocieńca, a nie jako reprezentant gminy na mistrzostwach świata w biegach na
orientację w Hiszpanii. Tytuł mógłby brzmieć „Zespołowe osiągnięcie sportowe roku”.
Do gminy wpłynęły wnioski od Rady Kultury i Sportu odnośnie gali fortepianowej i p.
Bilińskiej.
Radna Elżbieta Frankowska – Rada przegłosowała oba wydarzenia roku – koncert zespołowy
i p.Bilińską.
Radny Andrzej Korol – stwierdził, że impreza sama w sobie będzie wydarzeniem.
Radna Ewa Gadzina – zastanawiała się czy impreza nie powinna opierać się tylko na
wręczeniu tytułów „Lidera”
Przegłosowano Fortepianowa Galę – w głosowaniu jawnym oddano 5 głosów „za”.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) – zaproponowała aby
uhonorować wspomniane wyżej osoby na gali sportu. Mijamy się z celem co do wyróżnień
„Lidera”
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – złożył kolejny wniosek o przyznanie
tytułu „Zasłużonego” dla firmy „ EKO-BET” w trzech kategoriach – gospodarczej,
społecznej, promocyjnej. Firma utrzymuje się od 70. roku. Przez te lata zapracowała na taki
tytuł. Firma wspiera „Szkwał”, wyremontowała salę przy SP NR 2, wspiera finansowo OSP
Warniłęg, zasponsorowała fajerwerki dla ZOK, wspomaga MGOPS.
Będę odwoływał się od negatywnej decyzji Kapituły Medalu w sprawie „EKO – BETU”,
gdyż wniosek „od ręki” został odrzucony. Nie zaproszę do rozmowy wnioskodawcy,
zaopiniuje to sam i rozszerzę wniosek.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) – powołano Kapitułę
Medalu, ale to RM nadaje tytuł „Zasłużonego” i „Honorowego Obywatela”. Uważam, że
uchwała powinna być przygotowana i RM będzie głosować nad jej przyjęciem.
Radny Andrzej Korol – „EKO-BET” jest firma, która od wielu lat zatrudnia 60 pracowników.
Zatrudnienie jednej osoby daje życie całej rodzinie.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – rodzinne biznesy zaczynają się bardzo
mocno zaznaczać na terenie naszej gminy. To dobrze wróży.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) – poinformowała, że
Kapituła Medalu zaopiniowała pozytywnie p. Annę Kamińską.
Pani Anna działa społecznie bardzo prężnie, szczególnie jeśli chodzi o regaty. Prowadzi do
tego działalność gospodarczą. Byłam zbulwersowana, że zaproszono ja na Radę Sportu i
powiedziano, że tworzy byle jaką klasę sportu.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – oświadczył, że powołał Rade Sportu, aby
była organem opiniotwórczym i doradczym. To co się stało jest żenujące. Uważam, że
decyzje o przyznaniu tytułu „Zasłużonego” są dla wyróżnionych „wiatrem w plecy”, bodźcem
do rozwoju firm. Pani Anna bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za dzieci – pracuje z
nimi na wodzie.
Radny Waldemar Buca – zwrócił uwagę, że od trzech lat finansuje się „Trapera” i zaczął
wypływać na wyżyny. Pani Kamińska sukcesy odnosiła znacznie wcześniej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – oznajmił, że ocena p. Burzyńskiego za 8
lat działalności, wskazuje na bardzo duże osiągnięcia.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) – zapytała czy p. Burzyński
udziela się charytatywnie czy społecznie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – odpowiedział, że nie wnika w szczegóły.
Pan Leszek Modrzakowski (Sekretarz Gminy Złocieniec) – oświadczył, że p. Burzyński
działa w ramach godzin szkolnych.
Radny Andrzej Korol – zaznaczył, że to stowarzyszenie działa w szkole, a inne
stowarzyszenia muszą same o wszystko zadbać.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – przedstawił kolejnego kandydata
mianowicie p. Krzysztofa Kabałę. Ta osoba pozyskała środki na zakup dwóch samochodów
Strażackich, które działają na rzecz społeczności lokalnej. Zaprowadził porządek w OSP.
Wszystko jest na dobrym, właściwym poziomie. Moja prywatna ocena p. Kabały jest
znacznie wyższa niż ocena p. Stawickiego. Miałem okazję pracować z obydwoma panami i
moja ocena jest jak najbardziej obiektywna. Pan Kabała zawsze dbał, żeby strażak miał
odpowiednie wyposażenie od góry do dołu. OSP jako pierwsza wprowadziła czujniki ruchu
dla OSP.
Radna Grażyna Kozak – zapytała co z p. Czepe.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – odpowiedział, że występuje o dwa
odznaczenia „Gryfa Pomorskiego” dla p. Mirosława Żurka i dla p. Czepego. Jest w trakcie
kompletowania dokumentacji.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) – zripostowała, że p. Czepe
tworzy już historię Złocieńca.
Radny Andrzej Korol – przypomniał, że któraś komisja zaproponowała, aby nadać „Lidera”
dla p. Król i Jadwigi Nowickiej („Misiaki”) w kategorii działanie na rzecz społeczności
lokalnej.
Radny Roman Kozak – po debacie odnośnie Liderów poruszył sprawę nagrobków.
Zaproponował weryfikację grobów, którymi się nikt nie opiekuje, które nie są utrzymywane.
Same nagrobki stanowią dzieła sztuki. Jest to złocieniecka historia.
Wysunął pomysł by ZUK odchwaścił nagrobki i zadbał o nie.
Graby „Wedlów” na starym cmentarzu powinno się wyeksponować, postawić choćby kamień
z tabliczka informacyjną.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – w tej chwili nie ma żadnej trumny,
wejście zostało zamurowane, teren został oczyszczony. Są cztery dęby, które zostały
posadzone. Po wojnie wojsko rosyjskie zdewastowało ten grobowiec.
Radny Roman Kozak – poprosił o wyciąg dot. Grobowca i wskazanie ilości zaniedbanych
grobów. W Warniłęgu ludzie dbają o takie groby.

Punkt 6. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XLVI Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz.13.10).

Protokółowała:
.........................
/Inocenta Jakubik/

Przewodnicząca

/Urszula Ptak/

10

11

