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P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2013
z XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 28 marca 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2013
z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 28 marca 2013 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 Biura RM - Pani Dorota Kowalczyk

Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XXXI 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 XXXI 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 XXX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 376.
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 realizacji zadań:
1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2012 – druk nr 374;
2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy
Złocieniec w roku 2012 – druk nr 375.
9. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec – druk nr 373.
10. Wdrożenie w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – druk nr
377.
11. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Złocieniec na
rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki – druk nr 368;
2) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Złocienieckiemu Ośrodkowi
Kultury w Złocieńcu – druk nr 369;
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3) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków – druk nr 370;
4) w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Złocieniec – druk nr 371;
5) w sprawie nadania nazwy terenowi między mostami nad rzeką Wąsawą w
miejscowości Złocieniec – druk nr 372;
6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2013 – druk nr 378;
7) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec
na lata 2013 – 2024 – druk nr 379;
8) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2013 – druk nr 380;
9) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 381.
12. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie sesji.
Punkt 3: Przyjęcie Protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XXX Sesji odbytej w dniu 28 lutego 2013
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 XXX/2013 z XXX Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 28 lutego 2013 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 376.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Przedstawiłem Sprawozdanie na piśmie. Proszę o pytania.
Radna Małgorzata Janda:
Burmistrz wydał postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zakład Przetwórstwa Ryb w Złocieńcu”. W jakiej
technologii będą przetwarzane tam ryby? Czy będzie tam również wędzarnia ryb?
Mieszkańcy są zaniepokojeni, że będzie to bardzo uciążliwa dla nich działalność.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na tych terenach działały zakłady ceramiki. Takie zakłady miały chyba większy wpływ na
środowisko niż przetwórstwo rybne?
Ryby przetwarza się w różnych technologiach. Będą tam przetwarzane ryby morskie, ale
będzie również możliwość przetwarzania ryb słodkowodnych. Będzie tam także wędzarnia.
Zasięgnęliśmy w tej sprawie opinii od SANEPID-u i RDOŚ w Szczecinie. Nałożono nam
obowiązek opracowania oceny oddziaływania na środowisko, z której będzie wynikało, jaka
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będzie zastosowana technologia przetwarzania ryb oraz jakie warunki musi spełnić inwestor
w celu uzyskania opinii pozytywnej.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Ludzie obawiają się wielu rzeczy, np. hałasu, czy niemiłego zapachu. Może należałoby
chętnych zawieźć do podobnego zakładu, żeby mogli zobaczyć jak taki zakład funkcjonuje.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radna Elżbieta Frankowska złożyła interpelacje:
1) w sprawie zabezpieczenia skarpy za parkingiem przy Restauracji „Sabat” przy ulicy
Mickiewicza;
2) w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Staszica i Rybackiej.
(obecnie samochody są parkowane w obrębie tego skrzyżowania);
3) w sprawie dokonania oceny stanu bezpieczeństwa placów zabaw w Złocieńcu;
4) w sprawie załatania dziury w nawierzchni przy wjeździe do garaży przy ulicy
Połczyńskiej 3 i 5.
W ramach Trybuny Obywatelskiej głos zabrali:
Pan Jerzy Mysik (NZOZ „Biały Dom”) zabrał głos odnośnie sprostowania informacji na
temat zaprzestania świadczenia usług medycznych przez NZOZ „Biały Dom”.
Nie jest prawdą, że pacjenci nie byli informowani na temat zaprzestania świadczenia usług
medycznych przez ”Biały Dom”. Mamy sprawę sądową z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Niedawno została przeniesiona do Warszawy. Przewodnicząca Rady została przez moją żonę
poinformowana na piśmie o zaistniałej sytuacji. W terminie późniejszym nie mieliśmy
żadnych zapytań na piśmie. Na rynku pracy brakuje lekarzy. Młodzi nie chcą tu pracować, a
starsi odchodzą na emeryturę. W Niemczech jest podobnie. W Firmie, której pracuję, jestem
najmłodszy. Stawiam się do Państwa dyspozycji. Zachęcam do pytań i dyskusji, także na
wyższym szczeblu, ponieważ w Polsce źle funkcjonuje system opieki zdrowotnej.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytała, co z dalszym
funkcjonowanie NZOZ „Biały Dom”.
Pan Jerzy Mysik (NZOZ „Biały Dom”):
Mamy zaciągnięty kredyt i mamy wierzycieli. Robimy wszystko, co jest możliwe, aby
ratować sytuację. Trzeba zachęcić młodych lekarzy do pracy u nas.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytała o obiekt przy ulicy
5 Marca.
Pan Jerzy Mysik (NZOZ „Biały Dom”):
To dotyczy także i tego budynku. Można zobaczyć co zostało do tej pory zrobione.
Dobudowaliśmy do budynku skrzydło, w którym mieści się salon kosmetyczny. Pozostała
część budynku jest jeszcze w stanie surowym (prace nie zostały odebrane). W budynku ma
powstać apteka oraz laboratorium. Moim zdaniem poszły w zapomnienie środki roślinne, w
tym lokalne środki roślinne. Produkcja specyfików o krótkiej ważności jest nieopłacalna, ale
same specyfiki są bardzo skuteczne. Planowaliśmy zatrudnić dwóch lekarzy rodzinnych,
zespół stomatologów. Miały być sale do pobytu dziennego wraz z małą salą operacyjną,
apartament dla lekarzy, którzy pełniliby dyżury w nocy, niedziele i święta. Kiedyś godne
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warunki dla lekarzy dyżurujących stwarzał „Biały Dom”, ale w tej chwili lekarze zostali
pozbawieni takich warunków.
Mięliśmy otrzymać środki z Unii Europejskiej na inwestycję, ale ich nie otrzymaliśmy i
dlatego trwa sprawa sądowa.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Powiedział Pan, że nie było żadnego zapytania. My w pierwszym tygodniu stycznia
zaprosiliśmy wszystkich przedstawicieli służby zdrowia z terenu gminy, ale z „Białego
Domu” nikt nie przyszedł. Przedstawiciele z NFZze Szczecina nie przybyli, ale przysłali
odpowiedź. W spotkaniu udział wziął NZOZ „MEDICA”, Pan Pietras, który świadczy usługi
w zakresie opieki medycznej nocnej oraz świątecznej. Pacjenci mówili, że nie wiedzieli, że
„Biały Dom” zostanie od 1 stycznia zamknięty. Ludzie w pierwszych dniach nowego roku
zostali pozbawieni opieki pielęgniarskiej, możliwości otrzymania recept na stale
przyjmowane leki. Paniki wśród pacjentów można było uniknąć gdyby „Biały Dom”
oficjalnie poinformował, że nie będzie od 1 stycznia 2013 roku świadczyć usług medycznych.
Nie byłoby wtedy kolejek przy wypełnianiu nowych deklaracji do lekarzy rodzinnych.
Wystarczyłoby gminę poinformować tydzień wcześniej.
Pan Jerzy Mysik (NZOZ „Biały Dom”):
Zaistniała kryzysowa sytuacja, o której powiadomiłem prokuraturę i Narodowy Fundusz
Zdrowia już w dniu 31 grudnia 2011 roku. Policja dobrze wykonała swoja pracę, ale
Prokuratora i NFZ nie zrobili nic.
Ja nie mogłem przyjechać do Polski w piątek i dlatego moja żona napisała wyjaśnienie.
W dniu 2 stycznia br. decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia „Biały Dom” przestał
świadczyć usługi medyczne. W dniu 2 stycznia br. moja żona wraz z synem byli rano w NFZ
w Szczecinie.
Można zadać pytanie, dlaczego „Medica” nie przejęła pacjentów z „Białego Domu”, jak to
zrobił wcześniej „Hipokrates” od ZOZ-u.
My nie mięliśmy prawa przekazać swoich pacjentów do innego ZOZ-u.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
My otrzymaliśmy informację z Narodowego Funduszu Zdrowia, że w dniu 2 stycznia 2013
roku NZOZ „Biały Dom” z dniem 31 grudnia 2012 roku zaprzestaje swojej działalności. Nie
chodziło nam o przepisanie pacjentów, ale o informację, że „Biały Dom” zamyka swoją
działalność. My oficjalnie nie otrzymaliśmy żadnej informacji. Dziwi mnie fakt, że NFZ nas o
tym fakcie nie powiadomił i my sami musieliśmy występować do nich z zapytaniem w tej
sprawie.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
To prawda, że Pani Mysik złożyła wyjaśnienie na piśmie w tej sprawie.
Pan Henryk Urbański (Przedstawiciel Stowarzyszenia Mieszkańców „ZATORZE”
Złocieniec, ul. Chrobrego 53, 78-520 Złocieniec) w swoim wystąpieniu poruszył sprawy:
1) podniesienia bez żadnych badań przekaźników znajdujących się na maszcie przy
ulicy Mirosławieckiej;
2) wytwarzania przez Flow Technics Spółka z o.o. przy ulicy Mirosławieckiej dużego
hałasu, co w nocy uniemożliwia sen mieszkańcom (dotyczy to głównie posesji przy
ulicy Chrobrego 51, 53 oraz 55);
3) wywozu od 1 lipca 2013 roku nieczystości stałych z Jego posesji dwa razy w
miesiącu, podczas gdy obecnie nie jest w stanie zapełnić jednego kosza w miesiącu.
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Pan Edward Herbut (mieszkaniec Złocieńca) w związku ze znowelizowaną ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach poruszył sprawy dotyczące:
- ustalenia kryteriów przetargowych odnośnie odbierania nieczystości stałych z posesji w
gminie Złocieniec;
- zróżnicowania stawek za odbieranie nieczystości;
- zbyt małej różnicy w wysokości opłaty za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny i
nieselektywny.
Pan Jacek Kozłowski (Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu) poprosił
zebranych o lobbowanie na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu.
Przekazał informację, że Pan Andrzej Ruszel (mieszkaniec Złocieńca) został
przedstawicielem w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Pani Barbara Dobraniecka (Prezes ZNP w Złocieńcu):
Chciałabym się zwrócić do Burmistrza oraz Rady z pytaniem w sprawie, którą poruszałam już
na sesji jesienią. Dotyczyło to jakichkolwiek zmian w świadczeniach dla osób
niepedagogicznych. Powstał pomysł stworzenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy,
ale z tego co już wiem, to jest również propozycja dyrektorów, którzy zwrócili się do Pana
Burmistrza z pismem w tej sprawie. Chciałam się dowiedzieć, nie tylko ja, ale głównie
pracownicy niepedagogiczni naszych jednostek oświatowych, co się zmieni w tej sprawie w
najbliższym czasie? Czy zostaną naliczone premie, czy podwyżki, na co mogą liczyć Ci
ludzie?

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Cieszę się, że Związki dostrzegły pracowników niepedagogicznych, a mówię tak, bo nie
zawsze tak to bywało, jeśli chodzi o tą grupę zawodową pracowników. W budżecie gminy na
2013 rok są zaplanowane środki (wzrost o 5%). Środki te nie zostały uruchomione, ponieważ
gmina otrzymuje pierwszy dochód z podatków dopiero w marcu, a mięliśmy inne terminowe
płatności w I kwartale tego roku. Nie wiem o jakim systemie wynagradzania w szkołach jest
mowa. Nie wpłynęły do mnie żadne tego typu wnioski. Ja sam prosiłem Dyrektorów o
wyliczenie finansowych konsekwencji wzrostu wynagrodzeń.
Tylko 14% odpadów komunalnych jest odpadami posegregowanymi, pomimo tego, że już od
11 lat w gminie segreguje się odpady. Wynika z tego, że tylko co 7 osoba segreguje odpady.
W przetargu musimy ustalić warunki ogólne. Są one takie same dla firmy lokalnej,
zewnętrznej, czy zagranicznej. Pan Herbut twierdzi, że mamy zbyt małą różnicę w wysokości
opłaty za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny i nieselektywny. Nasze stawki
wynikają z kalkulacji. Otrzymaliśmy stosowne informacje z Słajsina, gdzie będą wożone
odpady z terenu naszej gminy. Obniżyliśmy stawkę za odpady segregowane do 12,20 zł,
ponieważ założyliśmy, że wskaźnik segregacji wzrośnie. W innych gminach, gdzie
uchwalono bardzo niskie stawki bardzo szybko musieli je podnieść.
Kryteria przetargowe to kompetencje Burmistrza, ale niektóre sprawy są nam narzucone
ustawowo. Ogłosimy przetarg na 1,5 roku, ponieważ firma musi zainwestować. Złocieniec
wytwarza 3 tysiące ton rocznie odpadów komunalnych. W przetargu musimy podać ile firma
musi mieć minimum samochodów do odbioru odpadów.
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Prawdą jest, że ustawa pozwoliła na zróżnicowanie stawek, ale nastąpiło to dopiero w zmianie
do ustawy, które weszły w życie w styczniu br., a my stawki musieliśmy ustalić do końca
grudnia 2012 roku.
W gminie Złocieniec mamy 15.448 zameldowanych osób, a deklaracje złożone są na 11.831
osób (brakuje nam 3617 osób). Ustawa mówi o osobach zamieszkujących, a nie
zameldowanych i m.in. dlatego wystąpiła ta różnica. Również studenci oraz osoby pracujące
poza granicami Polski nie zostali ujęci w złożonych deklaracjach.
Jeśli chodzi o odpowiedź dla Pana Urbańskiego w sprawie częstotliwości wywozu odpadów
to będziemy wywozić je tyle razy w miesiącu ile wpisał w deklaracji.
Odnośnie masztu udzielałem odpowiedzi już wcześniej. My otrzymaliśmy pismo z Nadzoru
Budowlanego, że maszt nie został podniesiony i że to kończy sprawę.
My zapraszaliśmy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego już kilkakrotnie na
komisję (z powiadomieniem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Szczecinie), ale nie przyjechał.
Pan Urbański stwierdził, że było powiadomienie do Wydziału Ochrony Środowiska o
zakłócaniu ciszy nocnej przez Flow Technics. Co jest ważniejsze cisza w nocy, czy miejsca
pracy dla mieszkańców? Guzmet wyeliminował hałas poprze specjalną komorę.
W takich przypadkach brakuje reakcji Nadzoru.
Już w lutym został dokonany przegląd placów zabaw, spisano listę usterek, które trzeba
naprawić.
Aby poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic Staszica i Rybackiej trzeba postawić tam
odpowiednie znaki drogowe.
Skarpa za Restauracją „Sabat” jest jeszcze zamarznięta i teraz nie można wykonać żadnych
prac ziemnych.
Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej) przedstawił analizę
sytuacji finansowej, majątkowej i rentowności na podstawie sprawozdań finansowych za
okres 2008 – 2011:
1) Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Złocieńcu,
2) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Złocieńcu,
3) Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu,
4) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złocieńcu.”
Protokoły z powyższych analiz stanowią załącznik do Protokołu.
Radny Jan Rudy:
Bilans w ZUK-u był sporządzony właściwie. Przy wprowadzaniu nowego programu
komputerowego wkradł się błąd. Pozycje z konta syntetycznego nie zostały wydzielone w
koncie analitycznym. Nie sprawdziłem tego po wydruku i dlatego w prezentacji bilansu
wyszły błędy. Dobrze, że zostało to zauważone. We wtorek firma poprawiła program i teraz
zgadza się wszystko co do grosika. Napisaliśmy już wyjaśnienie w tej sprawie do Burmistrza.
Jednostka kontrolowana ma prawo do wyjaśnień, ale komisja rewizyjna nie wystąpiła do nas
w tej sprawie. Jest to tylko błąd w prezentacji bilansu. Ciągłość bilansowa jest zachowana.
Radny Mirosław Kacianowski:
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To była analiza, a nie kontrola. Kogo interesuje firma komputerowa, czy programy? Ta
błędna informacja została już upubliczniona.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W każdej Radzie Nadzorczej Spółek jest biegły rewident, który szczegółowo analizuje
budżet. Nie jedna osoba przeglądała bilans. Wcześniejsze kontrole wyszły poprawnie.
Komisja rewizyjna mogła dokonać dalszej analizy. Oficjalnie wystąpię do Zakładu Usług
Komunalnych o złożenie wyjaśnienia w tej sprawie.
Radna Elżbieta Frankowska (Członek Komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa
publicznego):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 20 marca 2013 r. (posiedzenie wspólne wszystkich komisji) w temacie rozpatrzenia
materiałów na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
2) w dniu 20 marca 2013 r. w tematach:
- Ocena pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku.
- Ocena realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem.
- Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia zaopiniowała pozytywnie wniosek Nauczycieli Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu w sprawie przydzielenia 8 godzin lekcyjnych na zajęcia
gimnastyki korekcyjnej w roku szkolnym 2013/2014.
Radny Jan Macul (Przewodniczący komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 19 marca 2013 roku w tematach:
- Kierunki polityki kulturalnej Miasta i Gminy ZŁOCIENIEC.
- Ocena merytoryczna działalności Złocienieckiego Ośrodka Kultury.
Komisja podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowała wniosek nauczycieli Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu w sprawie utworzenia klasy sportowej w roku szkolnym
2013/2014 na poziomie klasy czwartej.
Zaopiniowała także pozytywnie wniosek dotyczący przydzielenia 8 godzin lekcyjnych na
zajęcia gimnastyki korekcyjnej w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu. Komisja w odniesieniu do w.w. wniosku proponuje
wprowadzenie zajęć we wszystkich szkołach gminy Złocieniec, jak również zwraca się z
prośbą o wskazanie przez dyrektorów poszczególnych szkół ilości dzieci kwalifikujących się
do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
2) w dniu 20 marca 2013 r. (posiedzenie wspólne wszystkich komisji) w temacie
rozpatrzenia materiałów na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 14 marca 2013 roku w temacie remontów dróg gminnych i powiatowych
znajdujących się na terenie miasta i gminy Złocieniec zaplanowanych na 2013 rok
oraz na lata 2014 – 2015.
2) w dniu 20 marca 2013 r. (posiedzenie wspólne wszystkich komisji) w temacie
rozpatrzenia materiałów na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
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Pan Mirosław Żurek (Przewodniczący komisji wsi i rolnictwa):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 20 marca 2013 r. (posiedzenie wspólne wszystkich
komisji) w temacie rozpatrzenia materiałów na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca komisji organizacyjnej):
Komisja organizacyjna odbyła jedno posiedzenie w dniu 7 marca 2013 roku.
Tematami posiedzenia były:
1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Zmiany do Statutu Gminy Złocieniec.
3. Sprawy różne.
Punkt 8: Ocena merytoryczna i finansowa realizacji zadań:
1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2012 – druk nr 374;
2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie
gminy Złocieniec w roku 2012 – druk nr 375.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Programy zostały zrealizowane w 100%. Pani Głowacka czeka na pytania.
Radna Małgorzata Janda:
Plan finansowy dotyczący programu przeciwdziałania narkomanii nie został w całości
zrealizowany. Jest prośba, aby te środki wykorzystywać w 100%. Środki są niewielkie, a
problem jest duży w całej Polsce. Dotyczy to uzależnienia nie tylko od narkotyków, ale i od
leków i tzw. „dopalaczy”.
Punkt 9: Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec – druk nr 373.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W 2013 roku rozpocznie się opracowywanie nowej Strategii Gminy Złocieniec.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nasza strategia obowiązuje do 2015 roku. Nowy budżet unijny będzie ustalany na lata 20142020. W Strategii należy ująć zadania, na realizację których będzie można pozyskać środki
unijne. Nasza strategia musi współgrać ze Strategią Powiatu i Województwa. Strategia
Województwa Zachodniopomorskiego nie została jeszcze przygotowana.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Uważam, że strategia wojewódzka powinna powstać po uchwaleniu strategii gminnych.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Gmina musi zebrać dane wyjściowe do Strategii.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Za obowiązującą strategię nie płaciliśmy, ponieważ sporządził ją Pan Henryk Czarnota wraz
z pracownikami Urzędu oraz powołanymi zespołami.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Zaproponujemy Państwu naszą propozycję. Zespoły tematyczne, które pracowały nad
Strategią, sprawdziły się doskonale, więc może powtórzymy taki sposób przygotowywania
Strategii. Niektóre zadania inwestycyjne ujęte w Strategii nie zostały zrealizowane ze
względu na brak środków np. basen, rewitalizacja, ale pozostałe zadania udało się wykonać.
Punkt 10: Wdrożenie w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –
druk nr 377.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała informację na
druku nr 377 (informacja stanowi załącznik do Protokołu).
Uważam, że należy zrobić spotkanie w szkołach na temat segregowania odpadów
komunalnych. W Urzędzie Miejskim również powinny być segregowane odpady.
Pan Waldemar Włodraczyk (Burmistrz Złocieńca):
Liczba mieszkańców zadeklarowana w złożonych deklaracjach jest niższa od liczby osób
zameldowanych w gminie Złocieniec o 3617 osób. Zweryfikowaliśmy już teren Sołectw.
Zostały policzone domki jednorodzinne na terenie całej gminy.
Jeśli ktoś nie złoży deklaracji to wzywamy do tego, a jeśli w dalszym ciągu nie przynosi to
rezultatów to wydajemy decyzję na podstawie liczby osób zameldowanych na danej posesji.
W przypadku, gdy deklaruje się inną liczbę mieszkańców niż wynikającą z meldunku, należy
złożyć wyjaśnienie.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Złocieniec na rok
2014 środków stanowiących fundusz sołecki – druk nr 368;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Sołtysi nie chcą funduszu sołeckiego?
Radny Mirosław Żurek:
Nie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXI/270/2013 w sprawie
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Złocieniec na rok 2014 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 był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
2) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Złocienieckiemu Ośrodkowi Kultury
w Złocieńcu – druk nr 369;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
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Projekt uchwały uwzględnia dodanie do Statutu ZOK-u świetlicy w Darskowie oraz
sprostowanie błędu numerycznego.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXI/271/2013
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Złocienieckiemu Ośrodkowi Kultury w
Złocieńcu, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków – druk nr 370;
Pan Waldemar Włodraczyk (Burmistrz Złocieńca):
Stawka za wodę wzrasta o 5,8%. W Drawsku Pomorskim stawka wynosi 9,28 zł., w Kaliszu
Pom. 9,79 zł., w Szczecinku prawie 12 zł., w Złocieńcu 8,71 zł.
Nie wiem, czy w Złocieńcu byłaby taka stawka, gdyby gmina wcześniej nie zainwestowała.
Chcieliśmy jak najlepiej wykorzystać środki unijne, ponieważ w budżecie unijnym 2014-2020
nie będzie już tylu środków na gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarowanie odpadami.
Nam udało się przeprowadzić dużo inwestycji. Będzie jeszcze program przyzagrodowych
oczyszczalni ścieków. Powstaną one w miejscach, gdzie doprowadzenie kanalizacji byłoby
bardzo kosztownym przedsięwzięciem.
Przykładowo w Łobzie muszą wydać 30 mln zł., na gospodarkę wodno-ściekową, co się
odbije w stawce wody. W powiecie drawskim to tylko Kalisz Pomorski zrealizował to
zadanie w 100%. My jesteśmy na drugim miejscu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Cieszy fakt, że Burmistrz o czasie skorzystał z funduszy unijnych, które pomagają
zrealizować gospodarkę wodno-ściekową.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 2 głosy
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXI/272/2013 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 oraz
Radnego Stanisława Pichety, którzy byli przeciwni uchwale oraz Radnego Kazimierza
Korzeniowskiego, który wstrzymał się od głosu. Podczas głosowania był nieobecny Radny
Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Złocieniec – druk nr 371;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
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Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów wystąpił z wnioskiem do Rady Miejskiej o
nadanie nazwy dla ronda przy zbiegu ulic 5 Marca i Chopina: „Rondo Ceramików”.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXI/273/2013 w sprawie
nadania nazwy rondu w miejscowości Złocieniec, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
5) w sprawie nadania nazwy terenowi między mostami nad rzeką Wąsawą w
miejscowości Złocieniec – druk nr 372;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 372.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXI/274/2013 w sprawie
nadania nazwy terenowi między mostami nad rzeką Wąsawą w miejscowości Złocieniec,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2013 – druk nr 378;
Pan Waldemar Włodraczyk (Burmistrz Złocieńca):
UKS „Szkwał” pozyskał 200 tysięcy złotych z środków pozabudżetowych. Potrzebują
środków na wkład własny. W budżecie gminy Złocieniec na 2013 rok jest zaplanowana
kwota na odbudowę bazy aktywnej turystyki wodnej na „Wyspie Ostrów” nad jeziorem
Siecino. Jest to zapis ogólny, w związku z czym chcemy kwotę 21.000,00 zł przenieść
konkretnie na dotację dla UKS „Szkwał” na opracowanie operatu wodno-prawnego do
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz zakup łodzi motorowej z silnikiem.
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 zmiany. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXI/275/2013 w
sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013,
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 był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
7) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na
lata 2013 – 2024 – druk nr 379;
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXI/276/2013 w sprawie
dokonania 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. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 11: Podjęcie uchwał:
8) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2013 – druk nr 380;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W budżecie 2013 roku planuje się przeznaczyć 2.000,00 zł na sprawowanie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami przebywającymi tymczasowo pod opieka Gminy oraz kotami
wolno żyjącymi – dokarmianie; 3.200,00 zł na sprawowanie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami (leczenie, eutanazja, kastracja, sterylizacja, wyłapywanie); 4.800,00 zł na
zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami poprzez przekazywanie do schroniska.
Pan Waldemar Włodraczyk (Burmistrz Złocieńca):
Zaplanowane kwoty nie są duże, bo staramy się znaleźć domy dla bezdomnych zwierząt.
Kupujemy karmę, szczepimy psy, co jest mniej kosztowne niż oddawanie bezdomnych
zwierząt do schroniska.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXI/277/2013 w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Złocieniec w roku 2013, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
9) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 381.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 381.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXI/278/2013 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 12: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Radna Elżbieta Frankowska:
Młodzież zebrała podczas koncertu charytatywnego dla Dominika Kak ok. 2 tysięcy złotych.
Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc przy organizacji koncertu. W dniu 11 marca odbyła
się III Sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Złocieniec. Tematem Sesji było: „Czy nasz
głos się liczy? - skuteczność działań młodzieży w środowisku lokalnym i poza nim /sukcesy i
problemy/.” 12 marca uczestniczyliśmy w spotkaniu z delegacją z Niemiec, która była pełna
uznania co do akcji charytatywnej, którą przeprowadziła młodzież. Delegacja Niemiecka
przekazała na rzecz Dominika kwotę 1.560,11 zł.
Radna Elżbieta Frankowska złożyła wnioski w imieniu Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy
Złocieniec:
1) wniosek w sprawie zapraszania Radnych Młodzieżowej Rady MiG Złocieniec do
konsultacji społecznych oraz na posiedzenia komisji, gdy poruszane są sprawy
młodych ludzi;
2) wniosek w sprawie przyznania pomieszczenia dla Młodzieżowej Rady MiG
Złocieniec, gdzie Radni mogliby się spotykać;
3) wniosek w sprawie zwiększenia budżetu Młodzieżowej Rady MiG Złocieniec.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W dniu 20 marca odbyło się spotkanie z wyborcami okręgu nr 4.
Rada otrzymała życzenia świąteczne, za które wszystkim serdecznie dziękujemy.

Punkt 13: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XXXI Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 14.10).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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