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P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2013
z XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 31 stycznia 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2013
z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 31 stycznia 2013 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 14 Radnych, co stanowi 93 %
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,
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 Biura RM - Pani Dorota Kowalczyk

Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XXIX 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). Podczas obrad był
nieobecny Radny Jerzy Uchroński.

Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XXIX Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o jej terminie. Następnie odczytała porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 351.
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. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego za 2012 r. - druk nr 352.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
Złocieniec – druk nr 346;
2) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złocieńcu do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym – druk nr 347;
3) w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego ul.
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Czwartaków 2 w Złocieńcu i Gimnazjum Nr 2 im. Gen. Wł. Sikorskiego ul. Czwartaków
2 w Złocieńcu w Zespół Szkół ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu – druk nr 348;
4) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę
Złocieniec, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków
przyznawania tych dodatków i sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego – druk nr
349;
5) zmieniającą uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 350;
6) w sprawie zmian w podziale gminy Złocieniec na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – druk nr 353;
7) w sprawie zmian w podziale gminy Złocieniec na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich
granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – druk nr 354.
10. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie sesji.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) przedstawiła propozycje
zmian do porządku obrad:
I ZMIANA: Do punktu 9 dodaje się podpunkt 8) w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013 – druk nr 355”.
Przewodnicząca poddała propozycję zmiany pod głosowanie:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła powyższą ZMIANĘ.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany (podczas głosowania był nieobecny Radny
Jerzy Uchroński) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
II ZMIANA: Do punktu 9 dodaje się podpunkt 9) w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2013 - 2024 – druk nr
356”.
Przewodnicząca poddała propozycję zmiany pod głosowanie:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła powyższą ZMIANĘ.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany (podczas głosowania był nieobecny Radny
Jerzy Uchroński) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 3: Przyjęcie Protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XXVIII Sesji odbytej w dniu 27 grudnia
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 (14 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XXVIII/2012 z XXVIII
Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 27 grudnia 2012 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
głosowania był nieobecny Radny Jerzy Uchroński) - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 351.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W dniu 2 stycznia 2013 roku mieszkańcy Złocieńca i gminy zostali pozbawieni opieki
zdrowotnej przez NZOZ „Biały Dom”. Szef tego ośrodka złożył w Szczecinie w NFZ
wniosek, że z dniem 31 grudnia 2012 roku rezygnuje z prowadzenia usług w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej. Pozostawiono pacjentów również bez opieki laboratoryjnej,
pielęgniarek. Wystarczyłoby chociaż z tygodniowym wyprzedzeniem powiadomić nas o tej
decyzji, abyśmy mogli takiemu stanowi rzeczy zaradzić. „Biały Dom” miał 2500 podpisanych
deklaracji, w tym 1800 pacjentów korzystających z ich opieki medycznej. To bardzo duża
grupa osób. Odbyło się spotkanie, w którym m.in. udział wzięli przedstawiciele NZOZ
„Medica” oraz Pan Pietras, który zapewnia opiekę medyczną w godzinach nocnych oraz w
dni świąteczne w Złocieńcu. Na spotkanie nie przyszedł nikt z „Białego Domu”. „Medica”
wydała ok. 1400 deklaracji. Przyjmowali pacjentów „Białego Domu”, ale, aby wystawić im
recepty musieli ich najpierw wprowadzić do systemu komputerowego. Niestety w związku z
panującą grypą wydłużyła się kolejka do lekarzy do 8-10 dni. Oczywiście osoby potrzebujące
natychmiastowej pomocy lekarza byli i są przyjmowani bez rejestracji.
Ani „Biały Dom”, ani Narodowy Fundusz Zdrowia nie powiadomił nas o zaistniałej sytuacji.
Dopiero po interwencji gminy NFZ napisał do nas w tej sprawie.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy Radni zgłaszają jakieś interpelacje.
Radny Mirosław Żurek zapytał Wicestarostę, czy w 2013 roku będzie zrobione pobocze przy
drodze z Cieszyna do Skąpego.
Radny Jan Rudy złożył interpelację w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu
ulicy Mickiewicza z ul. Gliniastą. Zaproponował wprowadzenie zakazu wjazdu z ulicy
Mickiewicza w ulicę Gliniastą. Natomiast wyjazd z ulicy Gliniastej z obowiązującym
kierunkiem jazdy w prawo (interpelacja w załączeniu na piśmie).
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) stwierdziła, że trzeba
zorganizować spotkanie, aby przedstawić wszystkie zmiany w organizacji ruchu w Złocieńcu.
Radny Mirosław Kacianowski złożył interpelację w sprawie zamontowania lustra na
skrzyżowaniu ulicy Monte Cassino z ulicą Zwycięstwa (interpelacja w załączeniu na piśmie).
Radny Jan Macul złożył interpelację w sprawie przyznawania stypendium za wyniki sportowe
(interpelacja w załączeniu na piśmie).
W Trybunie Obywatelskiej głos zabrał:
Pan Mieczysław Darull w sprawie poziomego i pionowego oznakowania ulicy Mickiewicza
na odcinku od ulicy Okrzei do ulicy Dworcowej.
Czy to jest przestępstwem, gdy osoba starsza jedzie rowerem po chodniku, gdy chodnik ten
jest pusty. Czy Policja musi podchodzić do tego tak rygorystycznie i za to karać?

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na ulicy Mickiewicza praktycznie nic się nie zmieniło. Na ulicę Gliniastą można wjeżdżać z
ulicy Mickiewicza. Od ulicy 15-go Sierpnia nie można skręcać w lewo w kierunku ulicy
Mickiewicza, ale jest tam tabliczka, że nie dotyczy to mieszkańców posesji. Oznakowanie
wykonała „krajówka”.
Radny Jan Rudy:
Tam nie ma żadnych znaków mówiących, że jest to skrzyżowanie i miejsce to nie jest
traktowane, jak skrzyżowanie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
My od strony ulicy 15-go Sierpnia zakazaliśmy wyjazdu.
To prawda, że na skrzyżowaniu ulicy Monte Cassino i Zwycięstwa lustro poprawiłoby
widoczność dla kierowców.
Pani Minister podzieliła na kategorie dyscypliny sportowe, ale my tego nie robimy.
Zapotrzebowanie klubów jest bardzo duże. Przy podziale środków musimy brać pod uwagę
liczbę uczestników, wyniki, zasięg. Mamy 4 kluby zajmujące się tenisem stołowym.
Uzyskaliśmy consensus, że na zawodach będzie reprezentacja miasta. Zasady w
przyznawaniu stypendiów sportowych i naukowych są już dawno ustalone.
Radny Jan Macul:
Ale czy wszystkie dyscypliny sportowe są brane pod uwagę i na równi traktowane?
Przykładem może być karate, które nie jest wymienione w międzyszkolnych dyscyplinach
sportowych.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jak ostatnio wręczałem wyróżnienia to nikt tego nie kwestionował, ale ja to sprawdzę.
Pan Zbigniew Buczek (Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Złocieńcu):
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Chodzi o zmianę regulaminu dotyczącego stypendiów. W ustawie jest mowa o
współzawodnictwie sportowym. Zmieniliśmy regulamin, aby wyróżnić uczniów od szczebla
współzawodnictwa międzyszkolnego. Zmieniliśmy regulamin, aby stypendia otrzymywali Ci
uczniowie, którzy reprezentują szkołę. Uczeń, który reprezentuje szkołę nie otrzymuje
pucharów i nagród, w przeciwieństwie do klubowiczów.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ja nie wnikałem w regulaminy ustalone przez szkoły i na dzień dzisiejszy mogą się one różnić
od siebie.
Radny Jan Macul:
Dwie uczennice, które mają kwalifikacje do mistrzostw świata i dobrze się uczą nie otrzymały
stypendiów.
Pan Andrzej Kilichowski (Komisariat Policji w Złocieńcu):
Nie znam dokładnie sprawy, ale nie widzę przeciwwskazań, aby skręcać z ulicy Mickiewicza
na ulicę Gliniastą. Można jechać rowerem po chodniku jeśli to nie zagraża bezpieczeństwu
pieszych. Jeśli na chodniku znajdują się piesi to taka jazda jest zabroniona.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Przy Netto znajduje się znak mówiący, że rowerzyści nie mogą jeździć ulicą. Wzdłuż ulicy
Cieszyńskiej chodnik jest podzielony dla pieszych i rowerzystów.
Przy ulicy Mirosławieckiej chcieliśmy wykonać ścieżkę dla rowerzystów zamiast pasa
zieleni, ale nie pozwolono na to twierdząc, że jest to pas bezpieczeństwa.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Po co są te pasy zieleni? Gmina musi je utrzymywać. Mamy bardzo wysokie krawężniki w
mieście.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wysokość krawężników jest unormowana przepisami. Mają one być także pewnym
zabezpieczeniem.
Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 18 stycznia w tematach:
a) podpisania protokołów z kontroli:
- rozliczenia przez Złocieniecki Ośrodek Kultury modernizacji kina;
- prawidłowości finansowania zakupów wyposażenia świetlic wiejskich w okresie 2006
– 2011
b) omówienia problematyki związanej z analizą sprawozdań finansowych spółek
gminnych za okres 2008-2011.
2) w dniu 24 stycznia w temacie kontroli:
„Analiza sytuacji finansowej, majątkowej i rentowności na podstawie sprawozdań
finansowych za okres 2008 – 2011:
1)

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Złocieńcu,

5

2)
3)
4)

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Złocieńcu,
Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu,
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złocieńcu.”

Radna Małgorzata Janda (Członek Komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa
publicznego):
Komisja w miesiącu styczniu odbyła dwa posiedzenia.
1) w dniu 4 stycznia - w temacie:
- zamknięcie działalności NZOZ „Biały Dom”.
1. Komisja podczas posiedzenia zawnioskowała w sprawie rozważenia możliwości
wydzierżawiania Spółce „MEDICA” zwalnianych pomieszczeń w przychodni przy Placu
650 –Lecia w Złocieńcu, bez przetargu.
2. Komisja zawnioskowała o wyznaczenie odpowiedzialnego pracownika do kontaktów z
zarządzającymi placówkami służby zdrowia funkcjonującymi na terenie gminy Złocieniec.
3. W związku ze znacznym zwiększeniem liczby obsługiwanych pacjentów przez Spółkę
„MEDICA”, komisja zwróciła się z prośbą o wygospodarowanie dodatkowych miejsc
parkingowych przy przychodni Plac 650 - Lecia i naprawienie drogi dojazdowej.
2) 24 stycznia – wspólnie ze wszystkimi komisjami problemowymi RM w sprawie
rozpatrzenia materiałów na XXIX sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu;
„Medica” ma ok. 12 tysięcy pacjentów. Od tygodnia w Medice przyjmuje Pan Radziszewski.
Od 1 lutego do pracy wraca Pan Józef Szuniewicz. Oprócz wizyt planowych lekarze
przyjmują po 30-40 pacjentów niezarejestrowanych.
Radny Jan Macul (Przewodniczący komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 16 stycznia 2013 roku - w temacie:
- Ocena sezonu turystycznego w gminie za rok miniony- prognozy na rok bieżący;
- Sprawy różne.
2) w dniu 24 stycznia 2013 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXIX sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 24 stycznia 2013 r. (posiedzenie wspólne
wszystkich komisji) w temacie rozpatrzenia materiałów na XXIX Sesję Rady Miejskiej w
Złocieńcu.
Na wspólnym posiedzeniu były rozpatrywane teamty, którymi miała się zająć komisja
budżetowa, więc nie było potrzeby zwoływać odrębnej komisji.
Pan Mirosław Żurek (Przewodniczący komisji wsi i rolnictwa):
Komisja w miesiącu styczniu odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 17 stycznia 2013 roku w tematach:
- drogi wiejskie na terenie gminy Złocieniec (zakres zadań);
- sprawy różne.
Podczas posiedzenia komisja zawnioskowała w sprawie przeprowadzenia w pierwszej
kolejności gruntownego remontu dwóch dróg na sołectwach w 2013 roku, wskazując:
- drogę z Rzęśnicy do Darskowa;
- drogę z Bobrowa do Złocienca (w kierunku ulicy Piaskowej).
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2) w dniu 24 stycznia 2013 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXIX sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Punkt 8: Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego za 2012 r. druk nr 352.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W 2012 roku za remonty dróg gminnych: Aleja Piastów, Bydgoska, Cegielniana, Cienista,
Gliniasta, Głowackiego, Kasztanowa, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, Szkolna, 15go Sierpnia dokonano zapłaty w wysokości 397.632,00 zł.
Wykonano podział geodezyjny działek mający na celu wydzielenie działek pod drogi.
Opracowano dokumentację techniczną obejmującą wykonanie kanalizacji deszczowej,
oświetlenia i nawierzchni ulic Jana Pawła II i Kresowiaków (kwota 57.502,50 zł.).
Wykonano remont drogi w Kosobudach za kwotę 361.641,43 zł.
Opracowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie remontu Alei Piastów (9.225,00 zł).
Wykonano chodnik w Bobrowie za kwotę 62.153,37 zł.
Zakończono roboty budowlane przy przebudowie budynku po szkole w Kosobudach na
lokale mieszkalne – kwota 523.676,39 zł.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 i Przedszkola w Złocieńcu wyniosła
910.827,43 zł.
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz oraz budowa kanalizacji sanitarnej
w Warniłęgu i Kosobudach - zamówienie uzupełniające polegające na robotach ziemnych,
wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, przełożeniu kabli wielożyłowych i wywozie
ziemi – 361.145,81 zł.
Przebudowa stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym na kwotę 2.104.302,64 zł.
Przewodnicząca ogłosiła 10 minut przerwy w obradach (od godziny 1110 do godziny 1120).

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
gminy Złocieniec – druk nr 346;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 346, a następnie propozycję zmiany do w.w.:
W § 5 w ust. 6 załącznika do projektu uchwały na druku nr 346 proponuje się zmianę terminu
uzupełnienia niekompletnych wniosków z 3 na 7 dni od daty doręczenia wezwania do ich
uzupełnienia.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła w.w. wniosek.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem zmiany do projektu uchwały. Podczas głosowania byli
nieobecni Radni: Elżbieta Frankowska, Andrzej Kozubek, Jerzy Uchroński – lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/254/2013 w sprawie
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zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy 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: Andrzej
Kozubek, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – druk nr 347;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 347.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W związku z przeprowadzaną reorganizacją w Urzędzie został stworzony nowy referat:
gospodarki gruntami i ochrony środowiska. Nie zatrudniliśmy do tego referatu nowych
pracowników. Pani Bogusława Jędrzejczak, która do tej pory zajmowała się stypendiami,
przechodzi do tego referatu. W związku z powyższym przekazujemy prowadzenie
postępowań w tym zakresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani
Małgorzata Sabat zajmująca się działalnością gospodarczą przechodzi do referatu
infrastruktury społecznej.
W związku z podejmowaną uchwałą prosimy o przygotowanie zmiany w Statucie M-GOPS.
Pani Bożena Kolaszyńska (Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złocieńcu):
Projekt uchwały zostanie przygotowany na przyszłą sesję.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/255/2013 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu do
prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Andrzej
Kozubek, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego
ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu i Gimnazjum Nr 2 im. Gen. Wł. Sikorskiego ul.
Czwartaków 2 w Złocieńcu w Zespół Szkół ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu – druk
nr 348;
Rada Małgorzata Janda zapytała o opinię komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki
odnośnie zamiaru połączenia SP Nr 3 z GM Nr 2 w Zespół Szkół.
Radny Jan Macul (Przewodniczący komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
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Jest akceptacja komisji w tym temacie. Opinia ta była już wcześniej prezentowana przez
komisję.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/256/2013 w sprawie
zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego ul. Czwartaków 2 w
Złocieńcu i Gimnazjum Nr 2 im. Gen. Wł. Sikorskiego ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu w
Zespół Szkół ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnego Jana Rudego, który był
przeciwny uchwale. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Andrzej Kozubek, Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
4) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez gminę Złocieniec, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych
warunków przyznawania tych dodatków i sposobu obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego – druk nr 349;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 349.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Po negocjacjach ze związkami zawodowymi ustaliliśmy, że dodatki motywacyjne dla
nauczycieli wyniosą 4%, a dla dyrektorów 5%. W listopadzie mają być kolejne rozmowy w
tym temacie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/257/2013
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę
Złocieniec, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków
przyznawania tych dodatków i sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnej Małgorzaty Jandy, która była
przeciwna uchwale. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Andrzej Kozubek, Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 9: Podjęcie uchwał:
5) zmieniającą uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 350;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 350. Stwierdziła, że zmiana dotyczy uchwały podjętej przez Radę w listopadzie
bieżącego roku.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/258/2013
zmieniającą uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Andrzej
Kozubek, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie zmian w podziale gminy Złocieniec na okręgi wyborcze, ustaleniu ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – druk nr 353;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 353.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/259/2013 w sprawie
zmian w podziale gminy Złocieniec na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Andrzej
Kozubek, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
7) w sprawie zmian w podziale gminy Złocieniec na stałe obwody głosowania, ustaleniu
ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – druk nr 354;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 354.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (13 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/260/2013 w sprawie zmian w
podziale gminy Złocieniec na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich granic i numerów oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych, stanowiącą załącznik do protokołu.

10

Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Andrzej
Kozubek, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
8) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2013 – druk nr 355;
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W projekcie uchwały jest wpisana kwota na realizację projektu „Otwarci dla wszystkich”. Jest
to kwota z Programu LGR i dotyczy Lubieszewa.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 355.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (13 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/261/2013 w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013, stanowiącą załącznik
do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Andrzej
Kozubek, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
9) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2013 2024 – druk nr 356.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Pierwsza zmiana dotyczy wykupu trzech mieszkań przy ulicy Wielkopolskiej. W 2013 roku
będzie to kwota 204 tysięcy złotych, w 2014 roku – 144 tysięcy złotych, a w 2015 roku – 264
tysięcy złotych.
Druga zmiana dotyczy przesunięcia środków przeznaczonych na remont Alei Piastów na
remont drogi w Kosobudach. Musimy wykazać w budżecie całą kwotę na tą drogę. Nie
wiemy jeszcze w jakiej wysokości otrzymamy dofinansowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (10 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 2 głosy “wstrzymujące się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/262/2013 w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2013 – 2024, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnego Mirosława Kacianowskiego,
który był przeciwny uchwale oraz Radnych: Elżbiety Frankowskiej, Zbigniewa
Janiszewskiego, którzy wstrzymali się od głosu. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Andrzej Kozubek, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
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Punkt 10: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wysokości długu publicznego (opinia w załączeniu do
protokołu).
Rada otrzymała ofertę prenumeraty 2-miesięcznika dla Radnych. Roczny koszt prenumeraty 1
egzemplarza wynosi 234 zł. Jeśli Radni są zainteresowani prenumeratą to więcej informacji
na ten temat otrzymają w Biurze RM.
Miejskie Koło PZW KARP w Złocieńcu przysłało pismo dotyczące możliwości
dofinansowania ich działalności.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Miejskie Koło PZW KARP w 2013 roku otrzyma z „Promocji” kwotę 3.500 złotych.
W dniu 15 lutego br. o godzinie 17.00 odbędzie się Spotkanie Noworoczne, podczas którego
zostaną wręczone LIDERY 2012. Złocieniecki Ośrodek Kultury przygotowuje także pewien
akcent związany z 680-leciem Złocieńca.
Są zbierane pieniądze na leczenie i rehabilitację Dominika Kak. Będą sprzedawane cegiełki
(10 zł, 20 zł, 50 zł.) podczas uroczystości wręczenia LIDERÓW, w dniu 23 lutego podczas
koncertu zorganizowanego dla Dominika oraz w dniu 9 lutego podczas koncertu Starego
Dobrego Małżeństwa.

Punkt 11: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XXIX Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 11.52).

Protokołowały:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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