BRM-0052/XLVIII/2009

P R O T O K Ó Ł Nr XLVIII/2009
Z XLVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 20 stycznia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR XLVIII/2010
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 XLVIII Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Urszula Ptak
(godz. 08.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie stwierdziła
prawomocność obrad (na sali było obecnych 14 radnych). Nieobecna była Radna Elżbieta
Frankowska (złożyła ustne usprawiedliwienie u Przewodniczącej RM).
Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Złocieńca z dnia 14 stycznia 2010r. zgodnie z
art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Wniosek stanowi
załącznik do protokołu.
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 nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec – druk nr 521.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej) – odczytała projekt uchwały na druku Nr
521 - zapytała czy są pytania do projektu. W związku z brakiem pytań Radni przeszli do
głosowania.
Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym (13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0
głosów „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XLVIII/336/2010 w sprawie nadania
tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec. Lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
2) W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2010 – druk nr 529.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – złożył wyjaśnienia, że podjęcie zmian w
budżecie jest konieczne w związku z udzieleniem poręczenia kredytu dla ZOK.
Poinformował, że odbyło się spotkanie z dyrektorem banku z Torunia, prezesem firmy
wykonawczej, pracownikami banku i przedstawicielami gminy Złocieniec.
Nie można już czekać z podjęciem decyzji odnośnie poręczenia kredytu dla ZOK. Gmina ma
zabezpieczone środki uchwałą Rady Miejskiej w WPI. Mamy wniosek p. Dyrektor ZOK –
umowa została zawarta.

1

Odczytano pismo od wykonawcy z Torunia do Dyrektor ZOK (pismo stanowi załącznik do
protokołu).
Gmina musi założyć hipotekę zabezpieczającą dla ZOK, bo inaczej bank nie udzieli kredytu.
Jest podział na dwa rodzaje zabezpieczenia – jedno na budynek, drugie na wyposażenie.
Musimy podpisać koncesję ubezpieczenia na kredyt.
Hipoteka była brana pod uwagę, ale ZOK ma za małą wartość majątku. Rozważano też
weksle, ale po weryfikacji przez bank, nie zostały zaakceptowane.
Przedstawiam zestawienie tabelaryczne spłaty kredytu, odpisu podatku VAT wraz z
odsetkami oraz środków pozabudżetowych.
Wniosek z Regionalnego Programu Operacyjnego wystawiony był na kwotę 1.400.000zł.
2.100.000zł – to kwota zabezpieczenia na remont w 2010 roku, z tego odpis podatku VAT
wynosi 500.000zł. Wartość umowy to 3.582.000zł ( VAT – 778.000zł). Na rok 2011 do
odpisu przewidziano kwotę 770.000 zł.
Na dzień dzisiejszy wykonawca finansuje remont z własnych środków – jest to już 600.000zł
Na tym zakończono wyjaśnienia odnośnie poręczenia kredytu.
Burmistrz Złocieńca ogłosił jeszcze, że wniosek na Gryfa Pomorskiego dla p. Mirosława
Żurka został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Jest to
pierwszy Gryf dla Gminy Złocieniec.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej) – zapytała czy są jakieś pytania do
wyjaśnień Burmistrza i druku nr 529.
W związku z brakiem pytań Radni RM przeszli do głosowania.
Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym (14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0
głosów „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XLVIII/337/2010 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2010. Lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
3) W sprawie udzielenia poręczenia kredytu – druk nr 530.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej) – odczytała projekt uchwały na druku Nr
530 - zapytała czy są pytania do projektu. W związku z brakiem pytań Radni przeszli do
głosowania.
Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym (14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0
głosów „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XLVIII/338/2010 w sprawie poręczenia
kredytu. Lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 4: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej) – przeczytała pismo od ENERGII w
sprawie likwidacji placówki w Złocieńcu (pismo stanowi załącznik do protokołu).
Radny Jan Macul – przeszedł do tematu spotkań Rady Sportu i Gali Sportu.
Powiedział, że w swoich działaniach i ocenach w Radzie Sportu jest obiektywny. Sprostował,
że jest związany z UKS „TRAPER”, ale pomimo tego klub ten zawsze ocenia w sposób
obiektywny. Nie kieruje się osobistymi względami, jak mu nieraz zarzucano.
Poinformował, że p. Marek Stochaj chciał podwyższyć kryteria dla odznaczanych na Gali
Sportu.
Rada Sportu zwołana była na wniosek p. Stochaja, a nie na mój wniosek. W 2006 roku Rada
Sportu wypracowała swoje kryteria. Organizator Gali zasugerował by je podnieść.
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Pani Anna Kamińska podeszła do tej zmiany bardzo emocjonalnie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – zauważył, że p.A. Kamińska zwraca się
często do Rady o opinię dla zawodników sportowych, odnosząc się do wszystkich osiągnięć
swojego klubu. Zasięgnąłem informacji na temat nadania tytułu „Zasłużony” dla Miasta i
Gminy Złocieniec. Przeanalizowałem całe 10 lat działalności p. A. Kamińskiej. Uważam, że
zasłużyła na taki tytuł. Nie chodzi o to, żeby przygotować 100 statuetek, z czego ponad 10
będzie nie odebranych.
Radna Grażyna Kozak – zauważyła, że p. A. Kamińska opiekuje się grupą dzieci młodszych –
do 11 lat, biorąc na siebie dużą odpowiedzialność.
Radny Jan Macul – poinformował, że klasyfikacja dotyczy wszystkich grup wiekowych. Rada
Sportu sugerowała, aby nadać p.A. Kamińskiej tytuł „Lidera Żeglarstwa”.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej) – zauważyła, że Rada Sportu patrzy
inaczej na nadawanie tytułów niż Rada Miejska. My bierzemy pod uwagę m.in. „głośne”
działania na rzecz społeczeństwa. Każdy ma swoje kryteria. Należy doceniać ludzi, którzy
wspomagają działania, którzy coś robią dla społeczności lokalnej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – oświadczył, że powołał Radę Sporu jako
organ opiniodawczy – wszystkie decyzje, opinie powinny wracać do mnie.
Nie można zaniechać nagradzania ludzi, którzy udzielają się dla społeczeństwa. W Radzie
Kultury biorą udział przedstawiciele ze stowarzyszeń i klubów. Jest w niej 8 osób.
Radę sporu chcieliśmy też powołać ze wszystkich przedstawicieli na terenie szkoły. Obecnie
z 20 członków Rady Sportu, na spotkania przychodzi 5,6 osób.
Zwróciliśmy się z pismem do wszystkich członków z Rady Sportu, czy chcą dalej
uczestniczyć w spotkaniach czy nie. Powinni się wypowiedzieć na ten temat.
Radny Jan Macul – Rada Sportu zabiera głos tylko w sprawach poruszanych przez
Burmistrza. W żadnej innej sprawie nie zabieramy głosu.
Radna Grażyna Kozak – powróciła do tematu p. Anny Kamińskiej – jeżeli p. Kamińska
zaszczepi w dzieciach żeglarstwo, to zawsze któreś dziecko będzie tą pasję kontynuować,
realizować. Należy się uznanie dla tej pani.
Na tym zakończono temat Rady Sportu i tytułu „Zasłużony” dla MiG Złocieniec.
Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor ZOK) – przekazała informację w sprawie uzyskania
kredytu z Urzędu Marszałkowskiego. Są zabezpieczone środki na wkład własny i odsetki.
Brakuje środków na realizację zadania – jest to kwota 181.000zł. Program ma być
realizowany w maju tego roku – będą to tylko zakupy. Faktury muszą być przedłożone do
Urzędu Marszałkowskiego i po dwóch miesiącach nastąpi zwrot kosztów. W tej sprawie jest
zawarta umowa z gminą.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) – poprosił o przedłożenie do gminy pisma
w tej sprawie w celu ustalenia zasad finansowania.
Radny Roman Kozak – poruszył sprawę powiadomień o terminach spotkań komisji i sesji –
goniec przyniósł zaproszenia na sesję w dniu dzisiejszym. Materiały zostały doręczone o
godz. 16.00. Zapytał, czy miałby potrącone 50% diety gdyby przyszedł po sessji.
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Punkt 5. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XLVIII Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz.11.30).

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

Przewodnicząca

/Urszula Ptak/
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