BRM.0002.LI.2014.DK

P R O T O K Ó Ł NR LI/2014
z LI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 25 września 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR LI/2014
z LI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 25 września 2014 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 – Pan Piotr Antończak,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
- Radca Prawny – Pani Jolanta Czepe,
a także: radni powiatowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, szkół, policji,
wojska, prasy, mieszkańcy Złocieńca.
Obradom przewodniczyli:
1) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu - Pani Urszula Ptak;
2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu – Pan Waldemar Buca.
Protokołowała: Kierownik Biura RM - Pani Dorota Kowalczyk.

Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia LI Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej - Pani Urszula Ptak (godz.
10.20). 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 LI Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o jej terminie. Następnie odczytała porządek obrad oraz propozycje zmian
do porządku obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z XLVIII, XLIX i L Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 580.
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. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy Złocieniec za I półrocze 2014 roku –
druk nr 574.
9. Informacja Burmistrza Złocieńca dotycząca działalności Społecznej Rady Kultury i Rady
Sportu za rok 2013 – druk nr 581.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w
sprawie Statutu gminy Złocieniec – druk nr 571;
2) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 573;
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3) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez gminę Złocieniec udziałów w
podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu – druk nr 575;
4) w sprawie realizacji zadania w ramach projektu pn.: „Plan gospodarki
niskoemisyjnej Gminy Złocieniec” oraz przyjęcia środków z Funduszu Spójności z
Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2
/POIiŚ/ 9.3/2013) – druk nr 576;
5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na
rok 2014 – druk nr 577;
6) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec
na lata 2014 – 2024 – druk nr 578;
7) w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 403 ust. 4
ustawy Prawo ochrony środowiska na dofinansowanie kosztów inwestycji
związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy
Złocieniec – druk nr 579;
8) w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych – druk nr 582.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.
ZMIANA I: Do punktu 10 dodaje się podpunkt 9) w brzmieniu: „w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej do przeprowadzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 roku – druk nr 585”.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję zmiany nr I do porządku obrad:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 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 w.w. zmiany – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
Protokołu.
ZMIANA II: Do punktu 10 dodaje się podpunkt 10) w brzmieniu: w sprawie ustalenia
przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr G580090 i G580090s (ul. Włókiennicza) na terenie
miasta Złocieniec – druk nr 584”.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję zmiany nr II do porządku obrad:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 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 w.w. zmiany – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
Protokołu.
ZMIANA III: Do punktu 10 dodaje się podpunkt 11) w brzmieniu: w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk
nr 586”.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W dniu wczorajszym wpłynął wniosek w sprawie dzierżawy terenu, na którym umieszczone
jest urządzenie reklamowo-informacyjne o stacji paliw przy ulicy Piaskowej. Dzięki uchwale
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na druku nr 586 będziemy mogli podpisać umowę na dzierżawę tego terenu z
Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Złocieniec Spółka z o.o..
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję zmiany nr III do porządku obrad:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 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 w.w. zmiany – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
Protokołu.
ZMIANA IV: Po punkcie 2 dodaje się punkt 2A, do którego przenosi się punkt 10 wraz z
podpunktami.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję zmiany nr IV do porządku obrad:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 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 w.w. zmiany – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
Protokołu.

Punkt 2A: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w
sprawie Statutu gminy Złocieniec – druk nr 571;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 571, a następnie w związku z barkiem pytań do projektu uchwały poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr LI/416/2014 w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie Statutu gminy
Złocieniec, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 2A: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 573 (po zmianie);
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wysokość podatku od nieruchomości na 2015 rok pozostaje na poziomie roku 2014. Tylko w
jednym przypadku dotyczącym turystyki stawka powraca do poziomu z roku 2013 (ulga
30%). Nie mamy jeszcze przygotowanego projektu uchwały w sprawie podatku rolnego,
ponieważ czekamy na informację o cenie żyta w IV kwartale.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) po odczytaniu stawek
podatku od nieruchomości poddała pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 573.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
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“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr LI/417/2014 w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 2A: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez gminę Złocieniec udziałów w
podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod
firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu – druk nr 575;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 575.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na posiedzeniu wspólników Spółki PKS Złocieniec ustalono, że kredyt PKS-u w kapitale
będzie spłacany przez udziałowców, a na spółce będzie ciążyła spłata odsetek od tego
kredytu. Wysokość kwot zależy od wielkości udziałów poszczególnych udziałowców.
W związku z brakiem pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie uchwałę na druku nr 575.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr LI/418/2014 w sprawie
wyrażenia zgody na objęcie przez gminę Złocieniec udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Złocieńcu, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 2A: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie realizacji zadania w ramach projektu pn.: „Plan gospodarki
niskoemisyjnej Gminy Złocieniec” oraz przyjęcia środków z Funduszu Spójności z
Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /POIiŚ/
9.3/2013) – druk nr 576;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 576, a następnie w związku z barkiem pytań do projektu uchwały poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr LI/419/2014 w sprawie
realizacji zadania w ramach projektu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy
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Złocieniec” oraz przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej
(PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013), stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 2A: Podjęcie uchwał:
5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2014 – druk nr 577;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 577.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Główne zmiany dotyczą środków na świetlice w szkołach. Również wpływy z usług
zwiększają się. W dziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydatki kształtują
się zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 2 głosy
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr LI/420/2014 w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2014, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnej Małgorzaty Jandy oraz
Radnego Mirosława Kacianowskiego, którzy byli przeciw uchwale - lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 2A: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na
lata 2014 – 2024 – druk nr 578;

Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Wszystkie zmiany są szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do projektu uchwały.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 2 głosy
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr LI/421/2014 w sprawie
dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2014 – 2024,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnej Małgorzaty Jandy oraz
Radnego Mirosława Kacianowskiego, którzy byli przeciw uchwale - lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 2A: Podjęcie uchwał:
7) w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 403 ust. 4
ustawy Prawo ochrony środowiska na dofinansowanie kosztów inwestycji
związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Złocieniec
– druk nr 579;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Podczas wspólnego posiedzenia komisji została zgłoszona zmiana do projektu uchwały na
druku nr 579:
„Z rozdziału III przenosi się § 9, § 10, §11 do Rozdziału II przed § 3, w związku z czym
pozostałe paragrafy otrzymują kolejną stosowną numerację.”
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła w.w. zmianę do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem zmiany - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Następnie w związku z brakiem pytań do projektu uchwały przystąpiono do g łosowania.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr LI/422/2014 w sprawie
zasad udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony
środowiska na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usunięciem wyrobów
zawierających azbest na terenie gminy Złocieniec, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 2A: Podjęcie uchwał:
8) w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych – druk nr 582.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 582.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr LI/423/2014 w sprawie
siedzib obwodowych komisji wyborczych, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 2A: Podjęcie uchwał:
9) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej
do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz
wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku – druk nr 585;
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 585.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr LI/424/2014 w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej do
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów
wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 2A: Podjęcie uchwał:
10 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr G580090 i G580090s (ul.
Włókiennicza) na terenie miasta Złocieniec – druk nr 584;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 584.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr LI/425/2014 w sprawie
ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr G580090 i G580090s (ul. Włókiennicza) na
terenie miasta Złocieniec, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 2A: Podjęcie uchwał:
11) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 586.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 586.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr LI/426/2014 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 - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy w obradach (od godziny 10:45 do 10:55).
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Punkt 3: Przyjęcie Protokołów z XLVIII, XLIX i L Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Waldemar Buca stwierdził, że Protokoły z XLVIII Sesji
odbytej w dniu 26 czerwca 2014 roku, XLIX Sesji odbytej w dniu 18 lipca 2014 roku oraz z L
Sesji odbytej w dniu 31 lipca 2014 roku były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, a
teraz leżą na stole prezydialnym. Czy ktoś ma pytania odnośnie treści tych Protokołów? W
związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokoły:
- Nr XLVIII/2014 z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 26
czerwca 2014 roku;
- Nr XLIX/2014 z XLIX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 18 lipca
2014 roku;
- Nr L/2014 z L Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 31 lipca 2014 roku.
Wiceprzewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem w.w. Protokołów (podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Tadeusz Koźma, Jan Macul, Urszula Ptak) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 580.

Brak dyskusji.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.

Radna Małgorzata Janda zgłosiła, że na Placu 650-Lecia brakuje znaku informacyjnego o
nowopowstałym parkingu za przychodnią.
Zapytała na kiedy zaplanowany jest termin (podanie dokładnej daty) ustawienia lamp
oświetleniowych na osiedlu „Pomorskim”.
Złożyła interpelacje w sprawie:
- zamontowania progu zwalniającego na ulicy Leśnej pod lasem (ciąg pieszo-jezdny);
- ustawienia lustra na wysokości wyjazdu z ulicy Gdyńskiej na ulicę Brzozową;
- naprawy kostki brukowej na ulicy Leśnej;
- naprawy zapadającej się kostki brukowej przy blokach na ulicy Wielkopolskiej.
Radny Mirosław Kacianowski zgłosił interpelację w sprawie wycięcia suchych drzew przy
drodze krajowej nr 20 na odcinku Złocieniec – Drawsko Pomorskie, oraz konarów wiszących
nad jezdnią, które stwarzają niebezpieczeństwo dla poruszających się po drodze pojazdów.
Zapytał, kiedy zostanie zamontowane oświetlenie na ulicy Monte Cassino.
Radny Stanisław Picheta zapytał, na jakim etapie jest rozbiórka nieruchomości przy ulicy
Krętej.
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Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.

Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Jeśli nie ma znaku informującego, że przy Przychodni jest parking to zostanie postawiony.
Jest to w kwestii wspólnoty zarządzanej przez ZGM Sp. z o.o. w Złocieńcu.
Jeśli chodzi o konkretny termin ustawienia lamp oświetleniowych na Osiedlu Pomorskim to
odpowiedzi udzielimy na piśmie po ustaleniu tego terminu.
Środki na zamontowanie progu zwalniającego zaplanujemy do budżetu roku 2015.
Zgadzam się, że w pierwszej kolejności powinno się wycinać uschnięte drzewa wzdłuż drogi
krajowej nr 20. Zostanie to skierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w
Szczecinie.
Trwa w tej chwili porządkowanie posesji przy ulicy Krętej po jej przejęciu. Jest to
realizowane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. Plan
rozbiórki - do końca roku po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę.
Radna Małgorzata Janda:
Ja otrzymałam odpowiedź, że próg zwalniający zostanie zamontowany w tym roku, więc
proszę o podanie konkretnego terminu.

Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.

Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
- w dniu 19 września 2014 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na LI sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Podczas spotkania komisje zaproponowały zmianę do projektu uchwały w sprawie zasad
udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony
środowiska na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usunięciem wyrobów
zawierających azbest na terenie gminy Złocieniec – druk nr 579.
Z Rozdziału III - przenosi się § 9, § 10 i § 11 do Rozdziału II przed § 3 - w związku z czym
pozostałe paragrafy otrzymują kolejną stosowną numerację.
- w dniu 24 września 2014 r. – w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Złocieniec za I półrocze 2014 roku.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczacy Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 19 września 2014 r. (posiedzenie wszystkich
komisji problemowych RM w Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na LI sesję
Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
- w dniu 19 września 2014 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na LI sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
- w dniu 19 września 2014 r. – w temacie:
- ocena przebiegu sezonu letniego – opinia Policji, Straży Miejskiej i OSiR;
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- sprawy różne.
Na kąpieliskach nie było żadnych wypadków, więc sezon komisja oceniła, jako jeden z
najlepszych.
Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja odbyła dwa posiedzenia - w dniu 15 i 18 września 2014 roku w temacie „Ocena
wykonania inwestycji finansowanych ze środków budżetu gminy Złocieniec w latach 2010 –
2014.
Komisja wybrała do sprawdzenia zadanie: „Targowisko Miejskie”.
Po wizji lokalnej Komisja stwierdziła, że:
- teren budowy jest nieogrodzony i każdy może tam wejść;
- na placu porozrzucane są deski i blachy.
Dzieci mogą sobie tam zrobić krzywdę.
Prosimy inwestora, aby przywołał do porządku kierownika budowy.
Radny Waldemar Buca (Członek Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła jedno posiedzenie - w dniu 19 września 2014 r. – (posiedzenie wszystkich
komisji problemowych RM w Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na LI sesję
Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Komisja organizacyjna odbyła jedno posiedzenie w dniu 11 września 2014 roku w sprawach
organizacyjnych i sprawach różnych.

Punkt 8: Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy Złocieniec za I półrocze
2014 roku – druk nr 574.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu Pan Waldemar Buca zapytał, czy są
pytania odnośnie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zlocieniec za I półrocze 2014
roku. W związku z brakiem pytań przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku
obrad.

Punkt 9: Informacja Burmistrza Złocieńca dotycząca działalności Społecznej Rady
Kultury i Rady Sportu za rok 2013 – druk nr 581.

Pan Grzegorz Wrzesiński (Przewodniczący Rady Sportu):
Początkowo podczas Gali Sportu wyróżnialiśmy 110-120 osób. Ja wnioskowałem, aby
podnieść rangę Gali Sportu poprzez podniesienie wymagań dla osób, które mają otrzymać
wyróżnione. W 2013 roku przyznaliśmy 68 wyróżnień. Rada Sportu chciała skonsolidować
nasze stowarzyszenia sportowe. Nie do końca to się udało.
Sport w naszej gminie ma się dobrze. Dziękujemy Burmistrzowi i Radzie, że wspierają Kluby
Sportowe. Dzięki tej pomocy funkcjonujemy dość dobrze i to procentuje dobrymi wynikami.
Przykładem może być Krystian Zalewski, który zdobył srebrny medal w Zurichu na
Mistrzostwach Europy w biegu na 3000 m z przeszkodami.
Kluby i stowarzyszenia sportowe prowadzą prężnie swoją działalność.
Spotkaliśmy się ze Starostą w sprawie odpłatności za halę, która była bardzo wysoka. Z tego
powodu odeszły dwa kluby. Obniżono nam stawkę o 10 zł, ale w dalszym ciągu jest to
wysoka kwota - 25 zł za godzinę i dlatego zmniejszyliśmy liczbę godzin treningu na hali.
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Był moment, że w Złocieńcu były 4 kluby tenisa stołowego. Może uda nam się w przyszłości,
aby były dwa kluby w tej dyscyplinie: ZTTS oraz UKS „Traper”. Dla amatorów
niezrzeszonych, którzy chcieliby pograć w tenisa stołowego ZTTS udostępni sprzęt. UKS
„Traper” zająłby się wystawianiem na zawodach swoich najlepszych zawodników. W
Złocieńcu mamy jeszcze dwa kluby karate oraz dwa kluby lekkoatletyczne.
W 2015 roku w Złocieńcu odbędzie się Europejski Festiwal Ludzi. Przyjedzie do nas 750
osób z 15 krajów Europy. Będą rozgrywane konkurencje sportowe. W zapotrzebowaniu do
budżetu wpisałem zakup stołów do tenisa stołowego, ponieważ tenis stołowy będzie jedną z
rozgrywanych podczas tego Festiwalu konkurencją. Dobrej jakości stół do tenisa stołowego
kosztuje 2-3 tysiące złotych. Każdy nauczyciel wychowania fizycznego powinien wyznaczyć
po trzech uczniów z klasy do rozkładania stołów, ponieważ w chwili obecnej robią to
nieumiejętnie i niszczą stoły.
Ważne jest, aby integrować środowisko sportowe. Obiekty sportowe są rewelacyjne, baza i
zaplecze jest również na bardzo wysokim poziomie.
Radna Elżbieta Frankowska:
Kultura w Złocieńcu też ma się dobrze. Powstał projekt „Szpilki na deptaku”, w ramach
którego spotykają się kreatywne kobiety. To jest oddolna inicjatywa kobiet. Pomysłodawcą
jest Pani Jolanta Smólska. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do Piccolo. Odbywają się tam
spotkania literackie i teatralne.

Punkt 11: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Waldemar Buca:
Chciałem poinformować Państwa, że w pożarze garaży przy Internacie spłonęły 4 garaże, a
nie 6, jak napisała miejscowa prasa.

Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Waldemar Buca poinformował, że porządek obrad
został wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknął LI Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 11.35).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Wiceprzewodniczący
/Waldemar Buca/

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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