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P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2012
z XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 29 marca 2012 roku

P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2012
z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 29 marca 2012 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 15 Radnych, co stanowi 100 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- Zastępca Burmistrza Złocieńca – Pan Piotr Antończak,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
- Radca Prawny – Pani Jolanta Czepe
a także: radni powiatowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, szkół, policji,
wojska, prasy, mieszkańcy Złocieńca.
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała – Kierownik BRM – Dorota Kowalczyk

Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XVIII 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 15 radnych).

Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XVIII Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała propozycje zmian do porządku obrad:
I ZMIANA: Do punktu 13 dodaje się podpunkt 11) w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Złocieniec – Dworzec w Cieszynie I – druk nr 235”;
II ZMIANA: Do punktu 13 dodaje się podpunkt 12) w brzmieniu: „projekt uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Złocieniec – Dworzec w Cieszynie II – druk nr 236”;
Przewodnicząca poddała propozycję zmiany pod głosowanie:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 1.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 2.
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Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości powiatu (druk nr 237) nie
zostanie wprowadzony pod obrady dzisiejszej sesji, ponieważ musi być jeszcze
dopracowany.
Przewodnicząca odczytała porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 226.
5. Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
7. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w okresie
międzysesyjnym.
8. Ocena merytoryczna i finansowa pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Złocieńcu oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom w zakresie alkoholizmu i narkomanii w Gminie Złocieniec za 2011 rok – druk
nr 232.
9. Ocena realizacji zadań gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych za
2011 rok – druk nr 233.
10. Ocena merytoryczna i finansowa realizacji zadań gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii za 2011 rok – druk nr 234.
11. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec – druk nr 231.
12. Działania i dalsze funkcjonowanie spółek gminnych – druk nr 230.
13. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 219;
2) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami gminy Złocieniec – druk nr 220;
3) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Złocieniec na
rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki – druk nr 221;
4) w sprawie przystąpienia do współdziałania między jednostkami samorządu
terytorialnego na podstawie umowy partnerskiej – Partnerstwo Powiatu Drawskiego
na rzecz Integracji i Przedsiębiorczości Społecznej – druk nr 222;
5) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na lata 2012 – 2015 – druk nr
223;
6) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla jednego drzewa ze zbiorowego
pomnika przyrody – druk nr 224;
7) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2012 – druk nr 225;
8) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Złocieniec – działki nr ewid. 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obręb 12 m. Złocieniec –
druk nr 227;
9) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków – druk nr 228;
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10) w sprawie udzielenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia – druk nr 229;
11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – Dworzec w Cieszynie I – druk
nr 235;
12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – Dworzec w Cieszynie II – druk
nr 236.
14. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie sesji.

Punkt 3: Przyjęcie Protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XVII Sesji odbytej w dniu 23 lutego 2012
roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, a teraz leży na stole prezydialnym.
Czy ktoś ma pytania odnośnie treści tego Protokołu? W związku z brakiem pytań
przystąpiono do głosowania.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XVII/2012 z XVII Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 23 lutego 2012 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 226.
Brak pytań.
Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radna Małgorzata Janda złożyła interpelacje w sprawie:
- naprawy nawierzchni ulicy Brzozowej. Na odcinku od ulicy Drawskiej do ulicy Gdyńskiej
w nawierzchni znajduje się ponad 90 dziur;
- wycinki starej lipy na ulicy Gdyńskiej, która stwarza zagrożenie dla parkujących
samochodów od strony ulicy Wielkopolskiej;
- wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Drawskiej za przejazdem kolejowym.
W dniu dzisiejszym o godzinie 13.00 odbędzie się ostatnie posiedzenie Społecznej Rady
Szpitala, w związku z czym będę musiała wcześniej opuścić obrady.
Radny Mirosław Kacianowski złożył interpelację w sprawie oświetlenia na ulicy Zdobywców
Wału Pomorskiego nr 5 - nie świeci się sześć lamp i na ulicy Wyzwolenia nie świeci się
żadna lampa.
Zapytał o artykuł z Głosu Koszalińskiego w którym napisano, że po sesji poświęconej
spółkom miejskim odbędzie się spotkanie z mieszkańcami. Stwierdził, że nie było rozmów z
mieszkańcami w sprawie sprzedaży Zakładu Ciepłownictwa i że decyzja o sprzedaży majątku
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gminy powinna być konsultowana z mieszkańcami. Powinno odbyć się referendum w tej
sprawie, ponieważ jest to zakład strategiczny dla miasta.
Radna Elżbieta Frankowska złożyła interpelację w sprawie nieprawidłowego parkowania
samochodów na zakręcie ulicy w kierunku Zdobywców Wału Pomorskiego 1.
Zapytała, czy istnieje możliwość zmiany organizacji ruchu ulicy na jednokierunkową, a pasa
zieleni wykorzystania na parking.
Podczas pokazu multimedialnego wskazała na:
- zły stan (spróchniałe belki, wystające kable z ziemi) mostu na rzece Drawie w parku
„Żubra”, prosząc o dokonanie oceny technicznej mostu;
- teren pomiędzy mostami na ul. Staszica i ul. Połczyńskiej – znajdujące się przy rzece
Drawie pomosty stwarzają zagrożenie dla spacerowiczów (cały pomost przy starej stanicy i
niebezpieczne zejście z drugiego pomostu);
- park „Żubra” nie oczyszczony po zimie. Zalegają w nim liście (część wrzucona w
żywopłoty), wiatrołomy i śmieci. Droga gruntowa przy rzece Drawie rozjechana jest przez
samochody;
- przejście pomiędzy ul. Orzeszkową, a ul. 11 Listopada jest w bardzo złym stanie. Czy
można wykorzystać materiał z rozbiórki chodnika na ul. 5 Marca, aby poprawić stan
przejścia;
- przy drewnianym mostku na rzece Wąsawie jest głęboka wyrwa spowodowana spływającą
wodą z ulicy Rybackiej;
- po trzech miesiącach od złożenia interpelacji rzeką Wąsawą w godzinach wieczornych nadal
płyną zanieczyszczenia.
Radny Mirosław Żurek złożył interpelację w sprawie zwolnień z podatku rolnego
(interpelacja w załączeniu na piśmie).
Radny Jerzy Uchroński zgłosił, aby inwestor dopilnował wykonawcę, który winien naprawić
zniszczoną ścieżkę rowerową na odcinku od mostu na rzece Drawie w kierunku ul.
Cieszyńskiej.
Radna Małgorzata Janda zawnioskowała, aby Zakład Usług Komunalnych posprzątał całe
miasto, nie tylko centrum.
Radny Waldemar Buca złożył interpelację w sprawie naprawy drogi powiatowej do Gronowa
i przestawienie słupa ogłoszeniowego z ul. Gronowskiej na teren ul. Parkowej.
Radny Kazimierz Korzeniowski zwrócił się z prośbą:
- o powołanie komisji, która dokona przeglądu gwarancyjnego sieci kanalizacyjnej w
Kosobudach i w Warniłęgu;
- o naprawę pobocza i przepustu przy drodze z Darskowa do Złocieńca;
- o udostępnienie pomieszczenia socjalnego dla osób, które przywożą nieczystości płynne
do oczyszczalni w Złocieńcu z możliwością skorzystania z wody i węża gumowego do
spłukiwania rozlanych ścieków.
Radny Jan Macul złożył interpelację w sprawie corocznej Powiatowej Gali Sportu
(interpelacja w załączeniu na piśmie).
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytała, czy ktoś chciałby
zabrać głos w ramach Trybuny Obywatelskiej.
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Mieszkanka ul 5 Marca 33 zwróciła się z prośbą o przyłączenie mieszkań w budynku przy ul.
5 Marca 33 w Złocieńcu do sieci ciepłowniczej Zakładu Ciepłownictwa.
Kominiarz zabronił mieszkańcom palić w piecach (na górze był już pożar). 6 rodzin wyraziło
chęć podłączenia się do sieci ciepłowniczej. Pozostałe osoby tez by chciały, ale trzeba ten
temat rozgłosić. Zakład Ciepłowniczy odpisał, że ze względu na warunki techniczne trzeba
sieć przeciągnąć od ulicy Pustej (ok. 150 metrów). Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ok.
100 tysięcy złotych. Mieszkańcy wyremontowali połowę dachu za kwotę 20 tysięcy złotych, a
dach w dalszym ciągu cieknie. Prosimy o pomoc. Otrzymałam kolejne pismo, że ze
względów ekonomicznych nie zostaniemy podłączeni do ciepłowni.
Pan Jan Sciurkowski zabrał głos w sprawie:
- przejścia z dworca PKP (przy młynie) na Osiedle Czaplineckie - o godzinie 22.30 wyłącza
się lampa i młodzież przyjeżdżająca o 23.00 z Poznania wraca po ciemku na osiedle;
- przyłączenia budynków przy ul. 5 Marca 35 i 37 oraz budynku Dworca do sieci
ciepłowniczej ZC.
Pani Bianka Szachewicz (Radna Młodzieżowej Rady MiG Złocieniec) zabrała głos w sprawie
złego stanu chodników na ulicy Tkackiej z prośbą o ich naprawienie.
Przedstawiciel „Zatorza” (Pan Henryk Urbański) zwrócił uwagę, że odpowiedzi na pisma
powinny być adresowane na Przedstawiciel „Zatorza”, a nie na jego prywatne nazwisko.
Przypomniał, że w 2010 roku zgłaszał zły stan nawierzchni ulicy Chrobrego, która wymaga
remontu i wykonania dojazdów na ulicy Mirosławieckiej.
Stwierdził, że nie zgłoszono podwyższenia o 50% wysokości masztu przekaźnikowego
usytuowanego na ulicy Mirosławieckiej.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wiem, że ulica Brzozowa jest w złym stanie technicznym. Jest to droga powiatowa. Gmina
zarządza drogami powiatowymi w mieście na odcinku 27 km, w tym 4 mostami (ul.
Czwartaków, 5-go Marca, Połczyńska i Staszica). Dwa mosty zostały wyremontowane: na
ulicy Czwartaków i 5-go Marca. Most na ulicy Połczyńskiej jest w dobrym stanie, ale na ulicy
Staszica wymaga remontu. Dostajemy 270 tysięcy złotych rocznie na utrzymanie 27 km dróg.
My musimy z tych środków sprzątać, odśnieżać oraz remontować drogi powiatowe. Powiat,
gdy zamierza wykonać jakąś inwestycje to zwraca się do gminy z prośbą o
współfinansowanie. Dziury w jezdni będą łatane, ale jeśli ma to być inwestycja to trzeba
wystąpić z tym tematem do Starostwa.
Jeśli chodzi o wycinkę drzewa to zostanie to zgłoszone.
Przejście dla pieszych na ulicy Drawskiej – temat ten zostanie zgłoszony do zarządcy drogi
do Szczecina.
Jeśli chodzi o lampy to problem ten był już zgłaszany, ale zrobimy to ponownie.
Nie byłem autorem artykułu w Głosie Koszalińskim. Mówiłem, że na Sesji i komisjach będzie
mowa o wszystkich spółkach. Pan Kacianowski nie był obecny do końca komisji.. Chcieliśmy
omówić wszystkie spółki Zapytałem, czy są wnioski odnośnie spółek. Jeszcze wczoraj
pytałem komisję budżetową o wnioski, ale nie zgłoszono żadnych wniosków. Zaczęto mówić,
że wymuszam od Rady prywatyzację Zakładu Ciepłownictwa, a ja chciałem wiedzieć jakie
jest w tym temacie zdanie Rady. Mówiłem, że to nie jest uchwała tylko intencja. Radni nie
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odpowiedzieli mi na ten temat. Pan Kacianowski złożył pismo z wieloma podpisami.
Odpowiedziałem wszystkim osobom podpisanymi pod pismem, a na końcu tego pisma
napisałem, że spotkam się z Państwem po zaproszeniu mnie przez Spółdzielnię. Czy w planie
dzisiejszej Sesji jest temat prywatyzacji ciepłownictwa? Nie ma, a zaprasza się w tej sprawie
ludzi. Ja zawsze reprezentuję gminę. Na dzisiejszej Sesji nie ma punktu o prywatyzacji, a na
komisji spytałem tylko o zdanie Rady.
Jako Rada nie chcecie rozwiązać tematu oświaty. Czy to jest moja wina, że ubywa nam
dzieci? Powołaliśmy Zespół ds. Oświaty i słyszę, że jest zamach na oświatę. O oświacie
dyskutuje się nie tylko w naszej gminie. Przykładowo w Drawsku Pomorskim
przeprowadzono już zmiany w oświacie.
Straż Miejska prosiła, aby nie parkować samochodów na zakrętach na Osiedlu Czaplineckim.
Niestety parkowano na zakrętach, więc musieliśmy interweniować.
Jeśli chodzi o Par Żubra i most to na cały teren między mostem na ulicy Połczyńskiej i ulicy
Staszica jest wykonany projekt techniczny, który czeka na realizację. Postaramy się to
wykonać w ramach Grupy Rybackiej.
W ramach prac interwencyjnych jest bardzo mało środków. Kiedyś na ten cel było 17 mln zł.,
a w chwili obecnej tylko 4,5 mln zł. ZUK otrzymał polecenie posprzątania Parku Żubra. Most
wymaga remontu, ale jest to duże przedsięwzięcie. Rada uchwaliła budżet, w którym nie ma
środków na ten cel.
Wojewoda powołał komisję, która ma ocenić zakres strat w zbożach ozimych w
poszczególnych gospodarstwach.
Wiecie, jakie mamy środki finansowe. Budżet nasz jest budżetem zadaniowym, więc jak ja
mam realizować te interpelacje?
Subwencja oświatowa będzie niższa o 226 tysięcy złotych, a dochód z podatku dochodowego
będzie niższy niż przewidywaliśmy.
Zapotrzebowanie do budżetu było o wiele większe. Wspólnie ustaliliśmy listę ulic do remontu
(na liście była też ulica Chrobrego). Potrzeby w dalszym ciągu są duże. Przedstawię listę ulic
wymagających remontu. Można wskazać skąd wziąć środki na remont poszczególnych ulic, a
następnie dokonać przesunięć w budżecie.
Interpelację Radnego Uchrońskiego przekażę dla Pana Dyrektora Kota.
Jeśli chodzi o sprzątanie całego miasta to w ubiegłym roku jeździły maszyny sprzątające i na
pewno nie było to dopiero we wrześniu.
Naprawa ulicy Gronowskiej oraz przesunięcie słupa ogłoszeniowego – tematy te zostaną
przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa.
Roboty kanalizacyjne w Kosobudach to duża inwestycja.
Będzie dostęp do internetu dla wszystkich w mieście i gminie.
Pomieszczenia socjalne na oczyszczalni ścieków- w tek sprawie wystąpimy do Prezesa
ZWiK.
Czy my mamy zgłosić do Zarządu Powiatu wniosek o zmianę zasad związanych z
wyróżnianiem młodzieży na Powiatowej Gali Sportu?
Na komisji była mowa o przyłączeniu budynku przy ulicy 5-go Marca 33 do ciepłociągu.
Była mowa, że pewne zadania można wykonać taniej. Ma odbyć się spotkanie z Prezesem
ZGM, aby temat ten rozpatrzyć. Przed sezonem zimowym musieliby zdążyć z tym zadaniem.
Przecieka dach, ale jest przecież zarządca, do którego należy takie sprawy zgłaszać. Należy
pamiętać, że można samemu zarządzać, a nie zlecać zarządzanie dla ZGM. Należy zażądać
przeglądu. Przekażę to Spółce. Sprawę podłączenia budynku Dworca do ciepłociągu przekażę
Prezesowi ZC.
Jeśli ulica Tkacka znajdzie się w budżecie to wykonamy jej remont.
Pan Urbański zwrócił się do mnie w sprawie podniesienia masztu. Zwróciłem się do osoby
nadzorującej tego typu inwestycje. Poprosiłem, aby odpowiedziano Panu Urbańskiemy,
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ponieważ był zainteresowany . Napisali, że jest to zgodne z projektem budowlanym. Ja nie
mogę podważać tego co napisał Nadzór Budowlany.
Ulica Chrobrego była na wykazie ulic do remontu. Wykonano dokumentację techniczną, ale
nie starczyło środków na realizację tego zadania.
Radny Mirosław Kacianowski:
Byłem u Pana Burmistrza z Radną Frankowską i Radnym Janiszewskim w sprawie spotkania
się w temacie ciepłownictwa. Powiedział Pan Burmistrz, że to on powie kiedy i gdzie ma się
odbyć takie spotkanie. Radni dobrze zrobili, że nie zgłosili żadnego wniosku odnośnie
sprzedaży Zakładu Ciepłownictwa. To jest sprzedaż majątku i najpierw są potrzebne
konsultacje społeczne. Radni są wyrazicielami woli wyborców i powinni tak głosować jak
chcą wyborcy.
Zdarzyło mi się raz wyjść wcześniej z komisji, ale tonie znaczy, że najmniej pracuję w
Radzie.
Dlaczego Radni mają składać wniosek w sprawie sprzedaży Zakładu Ciepłownictwa? Niech
Burmistrz złoży taki wniosek. Później będzie się mówiło, że sprzedaży chcieli Radni, a nie
Burmistrz.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dyskusja podczas komisji była szersza. Chciałem wiedzieć, czy jest intencja sprzedaży.
Radny Mirosław Kacianowski:
Burmistrz chciał wprowadzić ten temat tylnymi drzwiami na Sesję.
Radna Elżbieta Frankowska:
Pytałam o przejście pomiędzy ul. Orzeszkową, a ul. 11 Listopada, które jest w bardzo złym
stanie. Czy można wykorzystać materiał z rozbiórki chodnika na ul. 5 Marca, aby poprawić
stan przejścia?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie.
Radna Elżbieta Frankowska:
Byłam na posiedzeniu komisji, na której Pan Burmistrz powiedział, że chce, aby Radni
określili się co do sprzedaży ZC. Mówiłam, że nie było konsultacji z mieszkańcami. Byliśmy
u Pana Burmistrza w sprawie spotkania z mieszkańcami. Prezesi Spółek sami powiedzieli, że
dostali zaproszenie na komisję na dwie godziny przed komisją. Otrzymałam zaproszenie na
komisję budżetową, której jednym z tematów miały być Spółki, ale nie było na posiedzeniu
Prezesów. Będę wnosiła o odrzucenie uchwały w sprawie konsultacji społecznych.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dzisiaj dowiaduję się, że Radni mało wiedzą o Spółkach. Na mój wniosek byli zapraszani na
komisje przewodniczący Rad Nadzorczych Spółek. Proszę nie zarzucać tego, że pierwszy raz
spotykamy się w temacie Spółek.
Radny Mirosław Kacianowski:
Łączenie Spółek to całkiem inna sprawa . W chwili obecnej chodzi o wyprzedaż majątku
gminnego.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
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Tematy poruszane na obradach Sesji są przyjmowane uchwałą Rady. Ja przygotowałem temat
spółek na Sesję, a Prezesi powinni być przygotowani przez cały czas.
Mieszkaniec Złocieńca:
Otrzymałem pismo, w którym napisano na co są potrzebne pieniądze. Muszą być
przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Osiedla.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Jeśli mają być konsultacje to ze wszystkimi mieszkańcami Złocieńca.
Mieszkaniec Złocieńca:
Zakład Ciepłownictwa funkcjonuje dzięki nam. Jak Burmistrz postawi na swoim to będziemy
palić w piecach na Osiedlu.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ja w piśmie chciałem poinformować o sytuacji finansowej gminy i o spotkaniu. Ja nie będę
przygotowywał dokumentacji, jak nie będę miał zgody Rady. Pan Kacianowski przyniósł
pismo z podpisami wielu osób, na które Państwu odpisałem. Jak nie ma woli Rady co do
sprzedaży Zakładu Ciepłownictwa to po co mamy się spotykać? Źle się stało, że Pan
Kacianowski pozbierał podpisy od mieszkańców bez wcześniejszej dyskusji. Ja myslałem, że
po wysłanym piśmie otrzymam zaproszenie na spotkanie od Zarządu Spółdzielni.
Mieszkaniec Złocieńca:
Proszę powiedzieć, kiedy możemy się spotkać.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Po co się spotykać, jak nie ma tematu? Nie ma przyzwolenia Rady na sprzedaż Zakładu
Ciepłownictwa. Po analizie materiałów Burmistrz oczekiwał na wnioski. Wniosków nie ma,
więc sprawa jest zakończona.
Radny Mirosław Kacianowski:
Na spotkaniu z Burmistrzem Łobza, powiedział, że miał tylko 3 Radnych, a u nas jest inna
sytuacja. Odebrałem to w taki sposób, że Burmistrz ma w Radzie za sobą większość Radnych.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Zaprosiłem Burmistrza Łobza i Barlinka do Złocieńca, aby zobaczyć, jak sprzedaż wyglądała
u nich. Przegłosujcie, czy chcecie się tym tematem zajmować, czy nie.
Radna Elżbieta Frankowska zgłosiła wniosek:
Wniosek o odstąpienie od tematu sprzedaży Zakładu Ciepłownictwa.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (10 głosów oddano „za”
wnioskiem, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”) przyjęła powyższy wniosek.
Przewodnicząca podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni byli za wnioskiem
za wyjątkiem Radych: Stanisława Pichety, Urszuli Ptak, Jerzego Uchrońskiego, którzy
wstrzymali się od głosu. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Kazimierz Korzeniowski,
Grażyna Kozak – lista głosowania imiennego w załączeniu do Protokołu.
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Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 19 marca 2012 roku w sprawie wydania opinii
dotyczącej wniosku pana Ireneusza Wyrzykowskiego w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości. Komisja odmówiła wydania opinii, ponieważ nie otrzymała rozliczenia
zużytych materiałów. W Biurze Rady jest do wglądu Protokół z kontroli prawidłowości
przyznawania, dokumentowania i przekazywania dodatków mieszkaniowych przez M-GOPS
w Złocieńcu w 2011 roku.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła dwa posiedzenia w dniu 22 marca 2012 roku:
1)w temacie:
1. Ocena pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w kontekście
gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Analiza danych na temat narkomanii oraz działań skierowanych na ten problem.
3. Sprawy różne.
Podczas posiedzenia komisja wypracowała następujące wnioski:
1. Wystąpienia do Komendanta Komisariatu Policji w Złocieńcu o zwiększenie aktywności i
intensywności kontroli dotyczącej przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz zwiększenia kontroli sklepów i lokali na terenie gminy
Złocieniec.
Wniosek przegłosowano jednomyślnie „za”.
2. Zwiększenia kontroli przez Straż Miejską i policję w „Parku Kolejowym” przy ulicy
Bydgoskiej, ze względu na zdarzające się tam akty wandalizmu i demoralizujące
zachowania.
Wniosek przegłosowano jednomyślnie „za”.
2) wspólne z komisjami problemowymi RM - w sprawie rozpatrzenia materiałów na XVIII
sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radny Jan Macul (Przewodniczący komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 20 marca 2012 roku – w temacie:
- Miejsko Gminny kalendarz imprez.
- Kierunki polityki kulturalnej Miasta i Gminy Złocieniec.
- Działalność Złocienieckiego Ośrodka Kultury, perspektywy rozwoju instytucji.
2) w dniu 22 marca 2012 r. – wspólnie ze wszystkimi komisjami problemowymi RM sprawie rozpatrzenia materiałów na XVIII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu odbyła cztery posiedzenia:
1) w dniu 19 marca 2012 r. – w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku pana Ireneusza
Wyrzykowskiego w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
2) w dniu 22 marca 2012 r. – wspólnie ze wszystkimi komisjami problemowymi RM w
sprawie rozpatrzenia materiałów na XVIII sesję RM w Złocieńcu.:
3) w dniu 22 marca 2012 r. – w temacie:
- Budowa targowiska nad rzeką Wąsawą.
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- Wdrożenie w gminie Złocieniec ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
- Spółki gminne.
- Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia zawnioskowała w sprawie ponownego przekazania
dokumentacji pana Ireneusza Wyrzykowskiego do pracownika merytorycznie
odpowiedzialnego z Ref. Podatków i Opłat Lokalnych UM w celu dokładnego opisania
przedłożonych faktur.
4) w dniu 28 marca 2012 r. – kontynuując tematy:
- Budowa targowiska nad rzeką Wąsawą.
- Wdrożenie w gminie Złocieniec ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
- Spółki gminne.
- Sprawy różne.
Komisja zawnioskowała w sprawie wznowienia kontynuacji tematu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie w momencie kiedy ukażą się:
- informacje z Celowego Związku RXXI;
- Rozporządzenia do ustawy;
- Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja w miesiącu marcu 2012 roku odbyła jedno posiedzenie wspólne ze wszystkimi
komisjami problemowymi RM w dniu 22 marca 2012 roku,
w sprawie rozpatrzenie materiałów na XVIII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Punkt 8: Ocena merytoryczna i finansowa pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Złocieńcu oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i
przeciwdziałania uzależnieniom w zakresie alkoholizmu i narkomanii w Gminie
Złocieniec za 2011 rok – druk nr 232.

Brak pytań.

Punkt 9: Ocena realizacji zadań gminnego programu rozwiązywania problemów
alkoholowych za 2011 rok – druk nr 233.
Brak pytań.

Punkt 10: Ocena merytoryczna i finansowa realizacji zadań gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii za 2011 rok – druk nr 234.

Brak pytań.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) podziękowała za pracę,
jaką wykonuje Pani Barbara Głowacka.
Pan Waldemar Włodarczyk 9Burmistrz Złocieńca):
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Pani Głowacka aktywnie pracuje na rzecz osób potrzebujących pomocy. Wiem, że
potrzebujące osoby mogę do Niej skierować.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Burmistrz mówi o działalności Stowarzyszenia „Semafor”.

Punkt 11: Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec – druk nr 231.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Informacja jest bardzo obszerna i bardzo dobrze przygotowana.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ja odsyła do strategii osoby, które mówią, że Burmistrz wykonuje nie takie co trzeba
inwestycje. Strategia wyraźnie określa zadania i ich termin realizacji. Remont Stadionu,
ZOK-u, drogi Ostrowice-Kalisz Pomorski był zapisany w Strategii. Musimy osiągnąć pewne
wskaźniki unijne, aby nie płacić kar. Strategia jest naszym podstawowym narzędziem. Aby
pozyskać środki unijne należy wskazać, że zadanie jest zapisane w Strategii Gminy. Są
zadania, które wykonuje się sukcesywnie, tak jak, np. poprawa bezpieczeństwa w Gminie.

Punkt 12: Działania i dalsze funkcjonowanie spółek gminnych – druk nr 230.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W 2011 roku ZWiK z własnych środków zainwestował na kwotę 1,7 mln zł, ZC na kwotę 168
tysięcy złotych. ZGM nie inwestował w 2011 roku. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ZUK
jest mało dofinansowywany. Dziękuję Prezesowi ZWiK za przeprowadzone inwestycje.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Mówiłem, że nie zabiorę głosu w tym punkcie obrad, ale po tak burzliwej dyskusji powiem
tylko, że nie stawiam żadnych wniosków.
Radny Mirosław Kacianowski poprosił o zapoznanie Radnych ze sprawozdaniami
finansowymi spółek po ich zatwierdzeniu.
Radny Stanisław Picheta stwierdził, że zachowanie Radnej Elżbiety Frankowskiej to
zadymiarstwo.
Radna Elżbieta Frankowska stwierdziła, że Radny nie powinien oceniać jej zachowania.
Postawiłam wniosek o odrzucenie tematu sprzedaży ciepłownictwa.
Radny Stanisław Picheta:
Nie można wbijać gola do własnej bramki. Radni są dla wszystkich i dla mieszkańców i dla
Urzędu.
Radna Elżbieta Frankowska zapytała, co wypowiedź Radnego ma wspólnego z tym punktem
porządku obrad?
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Punkt 13: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 219;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 219. Zapytała, czy są pytania do projektu.
Pytań nie było
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XVIII/158/2012 w sprawie
udzielenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Grażyna Kozak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 13: Podjęcie uchwał:
2) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami gminy Złocieniec – druk nr 220;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 220.
Radna Elżbieta Frankowska:
Dziwię się, że uchwala się uchwałę o konsultacjach społecznych bez konsultacjach
społecznych. W jaki sposób będą odbywały się konsultacje, w jakich tematach? Pewne
konsultacje odbywają się w godzinach pracy Urzędu i mieszkańcy nie wszyscy mogą wziąć w
nich udział.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Są pewne procedury dotyczące konsultacji społecznych. Niektóre ustawy narzucają nam
przeprowadzenie konsultacji, np. konsultacjom społecznym podlega projekt budżetu.
Pan Leszek Modrzakowski (Sekretarz Gminy Złocieniec):
Zmiana w uchwale dotyczącej konsultacji społecznych polega na doprecyzowaniu zapisu kto
ma brać udział w konsultacjach, zgodnie z wyrokami sądowymi. We wrzesniu 2006 roku
Rada uchwaliła, że konsultacjom społecznym podlega Strategia i budżet. Zasady nie są
zmieniane. To od Rady zależy co jeszcze podlega konsultacjom. Konsultacje są kosztowne,
bo tu nie chodzi tylko o wpisy w internecie.
Radny Mirosław Kacianowski zgłosił wniosek o nowelizację uchwały w sprawie konsultacji
społecznych.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) stwierdziła, że tematem tym
zajmie się komisja organizacyjna.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XVIII/159/2012 zmieniającą
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uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
Złocieniec, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnej Elżbiety Frankowskiej, która
wstrzymała się od głosu. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Małgorzata Janda,
Grażyna Kozak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 13: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Złocieniec na rok
2013 środków stanowiących fundusz sołecki – druk nr 221;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Tak jak w latach ubiegłych Sołtysi nie wyrażają zgody na utworzenie funduszu sołeckiego.
Utworzenie takiego funduszu byłoby problemem dla Sołtysów, wiec chcą, aby było bez
zmian.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XVIII/160/2012 w sprawie
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Złocieniec na rok 2013 środków
stanowiących fundusz sołecki, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Grażyna Kozak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 13: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie przystąpienia do współdziałania między jednostkami samorządu
terytorialnego na podstawie umowy partnerskiej – Partnerstwo Powiatu Drawskiego na
rzecz Integracji i Przedsiębiorczości Społecznej – druk nr 222;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Projekt tej uchwały był już omawiany, czy są jeszcze pytania?
Radny Stanisław Picheta zapytał o konsekwencje finansowe.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Może będzie to koszt 200 – 300 złotych miesięcznie na jednego uczestnika. To nie jest duży
koszt.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Będzie możliwość przesunięcia na ten cel środków z tzw. „kapslowego”. Co roku planuje się
środki na szkolenia, wiec w tym roku kazałem przeznaczyć je na inne cele np. na działania, o
których mówimy.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Pomoc osobom wykluczonym społecznie jest bardzo ważna.
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Radny Mirosław Kacianowski zapytał, czy można projekt uchwały uzupełnić o zapis
dotyczący finansowania zadania.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
To jest tylko intencyjna uchwała o przystąpieniu. Dzięki niej będziemy mogli się
zarejestrować i wystąpić o środki do Wojewody. Osoby otrzymają płace za wykonaną pracę, a
nie środki z opieki.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XVIII/161/2012 w sprawie
przystąpienia do współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie
umowy partnerskiej - Partnerstwo Powiatu Drawskiego na rzecz Integracji i
Przedsiębiorczości Społecznej, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Grażyna Kozak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 13: Podjęcie uchwał:
5) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na lata 2012 – 2015 – druk nr 223;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 223, a następnie zapytała, czy są pytania do projektu.
Pytań nie było.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XVIII/162/2012 w sprawie
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na lata 2012 - 2015, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Grażyna Kozak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 13: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla jednego drzewa ze zbiorowego
pomnika przyrody – druk nr 224;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XVIII/163/2012 w sprawie
zniesienia formy ochrony przyrody dla jednego drzewa ze zbiorowego pomnika przyrody,
stanowiącą załącznik do protokołu.
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Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Grażyna Kozak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 13: Podjęcie uchwał:
7) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2012 – druk nr 225;

Radna Elżbieta Frankowska zapytała w imieniu Radnej Małgorzaty Jandy, czy przy
opracowywaniu programu zostały spełnione wymogi dotyczące uzyskania opinii od
stosownych instytucji.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała opinie (opinie w
załaczeniu).
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XVIII/164/2012 w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Złocieniec w roku 2012, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnej Elżbiety Frankowskiej, która
wstrzymała się od głosu. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Małgorzata Janda,
Grażyna Kozak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 13: Podjęcie uchwał:
8) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Złocieniec – działki nr ewid. 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obręb 12 m. Złocieniec – druk
nr 227;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W uzasadnieniu do projektu uchwały wkradł się błąd: w trzecim akapicie zwrot „dowolną
ilości obiektów handlowych” należy zamienić na „ dowolną ilość obiektów usługowych”.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (13 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XVIII/165/2012 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Złocieniec – działki nr ewid. 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obręb 12 m. Złocieniec,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Grażyna Kozak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
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Punkt 13: Podjęcie uchwał:
9) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków – druk nr 228;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytała, czy są pytania do
projektu uchwały na druku nr 228.
Radny Stanisław Picheta stwierdził, że wzrost ceny wody i odprowadzenia ścieków jest
podyktowany również wzrostem podatku od nieruchomości.
Radny Jan Rudy:
Czy w związku z tym mamy nie podnosić podatków? Jest wiele próśb o wykonanie nowych
zadań.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 2 głosy
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XVIII/166/2012 w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnej Elżbiety Frankowskiej i
Radnego Stanisława Pichety, którzy byli przeciwni uchwale. Podczas głosowania byli
nieobecni Radni: Małgorzata Janda, Grażyna Kozak – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 13: Podjęcie uchwał:
10) w sprawie udzielenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia – druk nr
229.
Radny Stanisław Picheta:
W § 1 wpisano, że wartość rynkowa wynosi 270.380,00 zł, ale to nie jest chyba wartość
rynkowa.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wartość rynkowa to ta wartość, którą ustali rzeczoznawca, a wartość rzeczywista to wartość
nabycia.
Radny Mirosław Kacianowski:
Są jeszcze inne wartości np. „godziwa” i dlatego nie można wykreślić tego wyrazu z uchwały.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XVIII/167/2012 w sprawie
udzielenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Grażyna Kozak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
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Punkt 13: Podjęcie uchwał:
11)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – Dworzec w Cieszynie I – druk nr
235;

Pan Kazimierz Kudła (Sołtys Cieszyna):
Przed przystąpieniem do zmiany proszę o przeprowadzenie konsultacji społecznej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Podjęcie uchwały pozwoli na zatrudnienie urbanisty i rozpatrzenie wniosku. Jak zostanie
opracowana koncepcja, to będzie konsultowana na zasadach przyjętych w ustawie o
zagospodarowaniu przestrzennym. Wniosek w sprawie zmiany planu złożył właściciel
budynku Dworca w Cieszynie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XVIII/168/2012 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Złocieniec – Dworzec w Cieszynie I, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnego Mirosława Żurka, który był
przeciwny uchwale. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Małgorzata Janda, Grażyna
Kozak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 13: Podjęcie uchwał:
12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – Dworzec w Cieszynie II – druk nr
236.

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XVIII/169/2012 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Złocieniec – Dworzec w Cieszynie II, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnego Mirosława Żurka, który był
przeciwny uchwale. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Małgorzata Janda, Grażyna
Kozak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 14: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Radna Elżbieta Frankowska zakomunikowała, że 12 marca 2012 roku odbyły się wybory do
Młodzieżowej Rady MiG Złocieniec. Pierwsza sesja planowana jest na 17 kwietnia 2012
roku.
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Zdzisław Sinderman (Sołtys Sołectwa Darskowo) zawnioskował w sprawie wyjaśnienia
sytuacji prawnej świetlicy w Darskowie, boiska sportowego oraz terenów wokół świetlicy.
W chwili obecnej cieknie dach, nic nie można tam zrobić. Może trzeba odkupić od Pana
Balińskiego budynek lub wybudować nową świetlicę.
Radny Jan Rudy zaproponował, aby gmina przejęła obiekt i tereny od Agencji Nieruchomości
Rolnych na cele społeczne.
Radny Kazimierz Korzeniowski stwierdził, że Pan Baliński nie jest zainteresowany oddaniem
tego dla Agencji.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Tematem tym powinna zająć się komisja wsi i rolnictwa.
W budżecie gminy na 2012 rok jest zaplanowana kwota 30 tysięcy złotych na obiekty
zabytkowe. Zgłosiła się w tym temacie Parafia pw. WNMP (pokrycie dachu kościoła
dachówką). Nie otrzymali dużego dofinansowania, więc poprosili o środki z gminy na cele
remontowo-konserwatorskie. Czy Rada zgadza się na zmianę zapisu w budżecie konkretnie
na Parafię pw. WNMP?
Radny Jan Rudy stwierdził, że jeżeli jest to zgodne z prawem to jest „za”.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0
głosów „wstrzymujących się”) przyjęła powyższy wniosek.
Przewodnicząca podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni obecni na sali
głosowali za przyjęciem wniosku (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Małgorzata
Janda, Grażyna Kozak, Mirosław Żurek).
Radny Zbigniew Janiszewski zawnioskował w sprawie udostępnienia przejazdu przy kościele
parafii „ Świętej Jadwigi Królowej” w Złocieńcu, dla mieszkańców ulic Jana Pawła II i
Kresowiaków. Nadmienił, że w najbliższym czasie będzie robiony drenaż tego terenu i
mieszkańcy ulic nie będą mieli przejazdu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W dniu 7 marca wpłynęło pismo od nauczycieli wychowania fizycznego z prośbą o
utworzenie klas sportowych lub zwiększenie liczby godzin w-f.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dzisiaj odpisałem negatywnie po otrzymanej informacji o zmniejszeniu subwencji
oświatowej.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Wpłynęło do Rady pismo z PZW Koło Miejskie „Karp” z prośbą o dofinansowanie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie możemy dofinansować ich ze względu na brak środków.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące przypomnienia obowiązku
przekazywania odpowiednich projektów uchwał do zaopiniowania przez Izby Rolnicze.
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Przewodnicząca odczytała notatkę uzgodnień ze spotkania Dowódcy 2 Brygady
Zmechanizowanej z przedstawicielami władz samorządowych w sprawie przejęcia
Przedszkola Wojskowego Nr 37. Wstępna decyzja władz samorządowych zakłada możliwość
przejęcia Przedszkola Wojskowego Nr 37 w Złocieńcu wraz z mieniem ruchomym (bez
budynku) od 1 września 2013 roku.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wystąpiliśmy z pismem do rodziców dzieci z Budowa, które kwalifikują się do przedszkola w
celu zadeklarowania, czy chcą oddać dzieci do przedszkola. W przedszkolu w Budowie
obowiązywały inne warunki jeśli chodzi o płatności. Płacili 50 złotych miesięcznie +
wyżywienie. My nie możemy różnicować dzieci i wszędzie będzie taka sama opłata. Aby
uruchomić oddział przedszkola musimy mieć deklaracje rodziców. Pierwszeństwo w
przyjmowaniu do Przedszkola będą miały dzieci z likwidowanego Przedszkola. Po 15
kwietniu spotkamy się ponownie w tym temacie. W przedszkolu w Budowie zatrudnionych
jest 11 osób, z tego dwie osoby przechodzą na emeryturę. Zatrudnimy w pierwszej kolejności
panie, które tam pracowały, ale nie możemy obiecać, że wszystkie. Obecnie do Przedszkola w
Budowie uczęszcza 53 dzieci.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Można to przedszkole sprywatyzować i wtedy gmina będzie dopłacać do jego
funkcjonowania. W budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 gdybyśmy chcieli zorganizować
Przedszkole to musielibyśmy na modernizację budynku przeznaczyć bardzo dużo środków.

Punkt 15: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła XVIII Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 13.55).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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