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P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2016
z XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 24 listopada 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2016
z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 24 listopada 2016 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 13 Radnych, co stanowi 86,6 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Krzysztof Zacharzewski,
- Zastępca Burmistrza – Pan Natan Fiutowski,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
- Radca Prawny – Pani Jolanta Czepe,
a także: Poseł na Sejm Pan Piotr Misiło, radni powiatowi, przedstawiciele jednostek
organizacyjnych gminy, szkół, prasy, mieszkańcy Złocieńca.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu Pan Mirosław
Kacianowski.
Protokołowała: Kierownik Biura RM - Pani Dorota Kowalczyk
Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XXIX Sesji RM dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Mirosław
Kacianowski (godz. 12.00). Powitał Radnych i zaproszonych na obrady gości.
Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad – 86,6 % składu Rady (na sali
było obecnych 13 Radnych). W sesji nie uczestniczyli Radni: Paweł Mela, Wojciech
Pawłowicz.

Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący obrad, Pan Mirosław Kacianowski odczytał propozycje zmian porządku
obrad:
ZMIANA NR 1
Po punkcie 4 dodaje się punkt 4A w brzmieniu: „Oświadczenie Rady Miejskiej w Złocieńcu
w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Złocieńcu wobec braku możliwości świadczenia
usług medycznych na rzecz mieszkańców Powiatu Drawskiego przez szpital kardiologiczny –
Centrum Sercowo – Naczyniowe w Drawsku Pomorskim, należący do NAFIS S.A. w
Poznaniu – druk nr 341.”
Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów oddano „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła zmianę nr 1 do porządku obrad.
Przewodniczący Rady, podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Paweł Mela, Wojciech Pawłowicz).
ZMIANA NR 2
Do punktu 9 dodaje się podpunkt 8) w brzmieniu: „w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy Złocieniec na rok 2016 – druk nr 342;”
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Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów oddano „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła zmianę nr 2 do porządku obrad.
Przewodniczący Rady, podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Paweł Mela, Wojciech Pawłowicz).
ZMIANA NR 3
Do punktu 9 dodaje się podpunkt 9) w brzmieniu: „zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego – druk nr
343;”
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Projekt uchwały dotyczy chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Złocieńcu.
Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów oddano „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła zmianę nr 3 do porządku obrad.
Przewodniczący Rady, podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Paweł Mela, Wojciech Pawłowicz).
ZMIANA NR 4
Do punktu 9 dodaje się podpunkt 10) w brzmieniu: „w sprawie przyjęcia przez gminę
Złocieniec zadań z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego – druk nr 344.”
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Projekt uchwały dotyczy przejęcia przez gminę Złocieniec zadań z zakresu zarządu drogami
powiatowymi. Chcemy powierzyć utrzymanie letnie i zimowe wszystkich dróg położonych na
terenie miasta jednemu wykonawcy.
Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów oddano „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła zmianę nr 4 do porządku obrad.
Przewodniczący Rady, podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Paweł Mela, Wojciech Pawłowicz).
Przewodniczący obrad, Pan Mirosław Kacianowski odczytał porządek obrad po zmianach:
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 330.
4A. Oświadczenie Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w
Złocieńcu wobec braku możliwości świadczenia usług medycznych na rzecz mieszkańców
Powiatu Drawskiego przez szpital kardiologiczny – Centrum Sercowo – Naczyniowe w
Drawsku Pomorskim, należący do NAFIS S.A. w Poznaniu – druk nr 341.
5. Interpelacje i zapytania Radnych RM.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
7. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w
okresie międzysesyjnym.
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8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec w roku szkolnym
2015/2016 – druk nr 336.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2017 – druk nr 331;
2) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 2b
ustawy o systemie oświaty, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania – druk nr 332;
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk
nr 333;
4) w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – druk nr 334;
5) w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec w 2017 roku – druk nr 335;
6) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2016 – druk nr 337;
7) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na
lata 2016 – 2024 – druk nr 338;
8) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2016 – druk nr 342;
9) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Drawskiemu na realizację zadania publicznego – druk nr 343;
10) w sprawie przyjęcia przez gminę Złocieniec zadań z zakresu właściwości Powiatu
Drawskiego – druk nr 344.
10. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia oraz trybuna obywatelska.
11. Zamknięcie sesji.

Punkt 3: Przyjęcie Protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół z XXVIII Sesji odbytej w dniu 27 października
2016 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 (13 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XXVIII/2016 z XXVIII
Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 27 października 2016 roku.
Przewodniczący Rady, podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem Protokołu z XXVIII sesji - lista głosowania imiennego stanowi
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załącznik do protokołu (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Paweł Mela, Wojciech
Pawłowicz).
Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 330.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Okres międzysesyjny koncentrował się wokół spraw związanych z przygotowaniem projektu
budżetu gminy Złocieniec na 2017 rok.
Głównymi tematami przewijającymi się w trakcie miesiąca były sprawy związane z
utworzeniem żłobka.
Szykujące się zmiany w ustawie Prawo oświatowe wprowadzą wiele zmian w naszej
oświacie.
Na zaproszenie samorządów wschodniej Ukrainy uczestniczyłem w krótkiej wizycie i
konferencji dot. zmian administracyjnych odnoszących się do lokalnych samorządów.
Chcieliby nawiązać współpracę. Podpisaliśmy wstępnie akt woli nawiązania takiej
współpracy.
Uczestniczyłem w blokadzie drogi krajowej nr 20, która została przygotowana profesjonalnie.
Byłem na rozmowach z Dyrekcją DKiA w tej sprawie.
W księgarni odbyło się spotkanie z Panią Janiną Lesiak – mieszkanką Złocieńca.
Gratulacje dla Radnego Pawła Meli, który został Komendantem 1 Regionalnej Bazy
Logistycznej w Wałczu.
Dziękuję za zamalowanie plamy na suficie w sali, w której się obecnie znajdujemy.
4.500 osób odsłuchało, jak śpiewam „O mój rozmarynie”.
Punkt 4A: Oświadczenie Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie stanowiska Rady
Miejskiej w Złocieńcu wobec braku możliwości świadczenia usług medycznych na rzecz
mieszkańców Powiatu Drawskiego przez szpital kardiologiczny – Centrum Sercowo –
Naczyniowe w Drawsku Pomorskim, należący do NAFIS S.A. w Poznaniu – druk nr 341.
Przewodniczący odczytał stanowisko Rady Miejskiej w Złocieńcu wobec braku możliwości
świadczenia usług medycznych na rzecz mieszkańców Powiatu Drawskiego przez szpital
kardiologiczny – Centrum Sercowo – Naczyniowe w Drawsku Pomorskim, należący do
NAFIS S.A. w Poznaniu (stanowisko w załączeniu).
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła powyższe oświadczenie.
Przewodniczący Rady, podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem Oświadczenia - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Paweł Mela, Wojciech Pawłowicz).
Przewodniczący podpisał Oświadczenie i wręczył je dla Posła na Sejm Pana Piotra Misiło.
Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM.
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Radny Edward Herbut zgłosił interpelację do Posła Piotra Misiło w sprawie zniesienia
obszaru Natura 2000 na części obszaru gminy Złocieniec.
Poseł Piotr Misiło:
Proszę o informację o co mam konkretnie interpelować. Jak otrzymam taką informację to ją
przekażę. Wiem, że gmina chciałaby środki centralne na drogę krajową nr 20, ale proszę o
bardzo konkretne interpelacje w tej sprawie. Ja zasygnalizuję problem, ale nie wiem jak
będzie ze skutecznością, ponieważ jestem w opozycji. Tam, gdzie mogę pomóc to pomogę.
Radny Jan Macul złożył interpelację do Burmistrza w sprawie remontu nawierzchni ulicy
Bolesława Chrobrego.
Radny Mirosław Kacianowski zapytał Posła Piotra Misiło, czy jest możliwa zmiana
stanowiska Lasów Państwowych w sprawie wymiany z gminami gruntów znajdujących się
przy jeziorach. Gdyby było to możliwe to moglibyśmy inwestować na tych terenach.
Poseł Piotr Misiło:
Trzeba z tym tematem zgłosić się do Posłów PIS-u, a ja wesprę Państwa. Trzeba być bardzo
aktywnym.
Radna Grażyna Kozak zgłosiła interpelację do Burmistrza Złocieńca w sprawie
uwzględnienia w projekcie budżetu gminy Złocieniec na rok 2017 środków na realizację II
etapu zadania związanego z plażą nad jeziorem Rakowo.
Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Stan nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego pogarsza się z roku na rok i zdajemy sobie
sprawę z tego, że powoli nadchodzi czas jej remontu.
Budżet obywatelski jest zaplanowany także na 2017 rok, więc można próbować. Jeśli inny
projekt wygra to będzie widać, że wola Mieszkańców jest taka.
Radna Grażyna Kozak:
Co roku zaczniemy coś nowego i nie skończymy? Ja mam pracować za Burmistrza i Urząd?
Czy to jest moja prywatna plaża? Profesor ma dzisiaj osobiście przyjechać i przekazać co
dalej należy zrobić w tym temacie.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Jak nazywało się zadanie?
Radna Grażyna Kozak:
Opracowanie badania wód dot. plaży Rakowo – I etap.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
I etap się zakończył. Zadanie się zakończyło.
Radna Grażyna Kozak:
62% ankietowanych się nie liczy?
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Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
62% głosujących opowiedziało się za zadaniem, które zostało zrealizowane.
Radny Mirosław Kacianowski:
Ankieta nie jest podstawą do stwierdzenia, że jest to najważniejsze, co trzeba zrobić w
gminie. 70 tysięcy złotych to kwota zbyt mała, aby móc zrealizować zadanie dotyczące dróg
gminnych.
Pan Natan Fiutowski (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Temat środków na plażę nad jeziorem Rakowo w 2017 roku nie jest przekreślony, ale budżet
obywatelski jest budżetem rocznym. Nie wprowadzamy do projektu budżetu zadań
nieszczegółowych, a szczegóły w tej sprawie dopiero otrzymamy. W projekcie mamy tylko
ujęte zadania związane z mieszkaniami przy ulicy Wielkopolskiej (Firma DOMAR),
kanalizacją deszczową, śmietnikami podziemnymi i kontraktem samorządowym. Jak nie
mamy sprecyzowanego zadania to nie ujmujemy go w projekcie budżetu.
Radna Grażyna Kozak:
Projekt budżetu nie został jeszcze przegłosowany.
Pan Natan Fiutowski (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Zapoznam się z opracowaniem.
Pan Kamil Wąwoźny (Mieszkaniec Złocieńca) zadał pytanie do Posła Piotra Misiło:
Czy jest normalnym, aby Burmistrz w godzinach pracy nie przyjął interesanta i zachowywał
się chamsko?
Poseł Piotr Misiło:
Pan Burmistrz funkcjonuje w oparciu o Kodeks pracy oraz ustawę o samorządzie gminnym i
przyjmuje interesant o określonych godzinach. Za dwa lata można wymienić Burmistrza
podczas wyborów.
Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rewizyjna, Zastępca Przewodniczącego
Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja rewizyjna odbyła jedno posiedzenie w dniu 23 listopada 2016 roku w związku z
rozpoczęciem kontroli prawidłowości przekazywania z budżetu gminy Złocieniec środków
finansowych na realizację zadań M-GOPS w Złocieńcu.
Komisja wystosowała pismo do Burmistrza Złocieńca w sprawie przygotowania informacji na
temat wysokości przekazywanych z budżetu gminy Złocieniec środków finansowych na
realizację zadań M-GOPS w Złocieńcu w 2015 roku.
Komisja przygotowała także propozycje do planu kontroli Komisji rewizyjnej na 2017 rok.
Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu odbyła jedno posiedzenie w dniu 23 listopada
2016 roku.
Tematy:
1. Zapoznanie się z opiniami komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie
projektu budżetu na 2017 rok.
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2. Zapoznanie się z układem wykonawczym projektu budżetu gminy na 2017 rok.
3. Opracowanie własnych propozycji do budżetu na 2017 r. – wnioski.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok na podstawie opinii komisji stałych.
5. Analiza wykonania budżetu Gminy Złocieniec w 2016 r. (stan na dz. 31.10.2016 r.).
6. Opracowanie planu pracy Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu na 2017 rok.
7. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
8. Sprawy bieżące
Wyjaśnień w sprawie powyższych tematów udzielali:
1. Pan Krzysztof Zacharzewski – Burmistrz Złocieńca;
2. Pan Natan Fiutowski – Zastępca Burmistrza Złocieńca;
3. Pani Teresa Dobroń – Skarbnik Gminy.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy Złocieniec na 2017 rok.
Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
dotyczących:
1) zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na Budżet Obywatelski o kwotę 22.500,00
zł;
2) zwiększenia wydatków majątkowych na zadanie: „System monitoringu miejskiego” –
22.500,00 zł.
Komisja zaopiniowała projekty uchwał w sposób następujący:
1) projekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec w 2017 roku – druk
nr 335 - Komisja zaopiniowała pozytywnie;
2) projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2016 –
druk nr 337 po zmianach - Komisja zaopiniowała pozytywnie;
3) projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy
Złocieniec na lata 2016 – 2024 – druk nr 338 po zmianach - Komisja zaopiniowała
pozytywnie;
4) projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2016 –
druk nr 342 - Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Komisja przygotowała plan pracy Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu na 2017 rok.
Radna Grażyna Buczek (Przewodnicząca Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego w dniu 21 listopada 2016
roku.
Tematy posiedzenia:
1. Opracowanie własnych propozycji do budżetu na rok 2017.
2. Opracowanie planu pracy Komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa
publicznego na rok 2017.
3. Sprawy różne.
Komisja nie zaopiniowała projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2017, każdy z członków
będzie głosował indywidualnie na sesji.
Radna Monika Kuczyńska (Przewodnicząca Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki odbyła jedno posiedzenie w dniu
22 listopada 2016 roku.
Tematy:
1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
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2. Stan realizacji zadań oświatowych w gminie Złocieniec za rok szkolny 2015/2016.
3. Analiza projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2017 rok.
4. Opracowanie planu pracy Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki Rady Miejskiej
na 2017 rok.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
Pan Krzysztof Zacharzewski Burmistrz Złocieńca;
Pan Natan Fiutowski Zastępca Burmistrza Złocienca;
Pani Teresa Dobroń Skarbnik Gminy Złocieniec;
Pani Małgorzata Głodek Dyrektor Gimnazjum Nr 1;
Pani Mariola Faltyńska Zastępca Dyrektora Gimnazjum Nr 1;
Pani Janina Król Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1;
Pan Zbigniew Buczek Dyrektor Zespołu Szkół;
Pani Jolanta Dołbniak Kierownik ref. Infrastruktury Społecznej;
Pani Irena Szmidt Inspektor ds. kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Komisja zaopiniowała pozytywnie następujące projekty uchwał:
- w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017 – druk nr 331;
- w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy
o systemie oświaty, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania – druk 332.
Ponadto Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt
budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.
Radny Waldemar Bolt (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja wsi i rolnictwa odbyła jedno posiedzenie w dniu 21 listopada 2016 roku.
Tematy posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu gminy Złocieniec na 2017 rok.
2. Opracowanie planu pracy Komisji wsi i rolnictwa na rok 2017.
3. Sprawy bieżące
W posiedzeniu komisji uczestniczyli również: Pani Teresa Dobroń Skarbnik gminy
Złocieniec oraz Pan Natan Fiutowski Zastępca Burmistrza Złocieńca.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.
Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji organizacyjnej):
Komisja organizacyjna odbyła jedno posiedzenie w dniu 9 listopada 2016 roku w tematach:
1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
24 listopada 2016 roku.
2. Sprawy różne.
Komisja przekazała do zaopiniowania dla poszczególnych komisji Rady projekty uchwał,
które są tematem XXIX Sesji RM w Złocieńcu.
Komisja zaopiniowała pozytywnie:
1) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych – druk nr 333;
2) projekt uchwały w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
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pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe – druk nr 334.
Komisja organizacyjna zawnioskowała o dostarczenie Radzie wraz z projektem budżetu
Gminy Złocieniec na 2017 rok projektu budżetu w układzie wykonawczym.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec w roku szkolnym
2015/2016 – druk nr 336.
Pani Jolanta Dołbniak (Kierownik Referatu Infrastruktury Społecznej):
Przedstawiona Państwu informacja obrazuje stan realizacji zadań oświatowych w gminie
Złocieniec w pierwszym roku szkolnym po przeprowadzonej reorganizacji z 2015 r.
Uporządkowana sieć szkół i przedszkoli sprawdziła się w praktyce. Każda ze szkół i
przedszkole pracują w odrębnych wyremontowanych budynkach, dobrze wyposażonych, z
nauczycielami posiadającymi wymagane kwalifikacje do pracy. Nasza sieć stanowi dobrze
funkcjonujący organizm. Dyrektorzy nie zgłaszają istotnych problemów ani zagrożeń. Nie
występują niedobory finansowe. Zobowiązania są realizowane na bieżąco.

Zapewne wszyscy posiadają już informacje o zapowiadanej reformie ustroju szkolnego w
Polsce. Gmina Złocieniec przygotowuje się do wykonania tego zadania mając na uwadze
przede wszystkim dobro uczniów oraz w miarę możliwości zachowanie tego wypracowanego
z wszystkimi środowiskami szkolnymi dobrego stanu, jaki mamy obecnie. Nie jest wskazane,
by tę dotychczasową sieć szkół i przedszkoli radykalnie zmieniać, wprowadzać chaos i
niepewność. Aby przybliżyć Państwu tę kwestię przygotowaliśmy prezentację.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca) przedstawił w.w. prezentację (prezentacja
w załączeniu do protokołu).
9 grudnia przyjedzie do nas Kurator, aby zobaczyć, jak to u nas wygląda.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Rada powinna wypowiedzieć się jaką wybiera opcję. Trzeba do końca lutego zadecydować.
Pani Małgorzata Głodek (Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu):
Dziękuję, że Burmistrz tak ciepło wypowiedział się o Gimnazjum. Rozważaliśmy dwa
warianty, tak samo jak Burmistrz. Skupiliśmy się na tym z wytycznymi MEN-u, który mówi,
że szkoła powinna być w jednej lokalizacji. To co jest teraz jest dobre. W Budowie będzie
jedna szkoła, a u nas w rozbiciu na dwa budynki?
Pani Ewa Kilian (Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu):
Na lekcjach WOS młodzież poznaje metodę drzewa motywacyjnego. Wskazuje się problem i
wszystkie możliwe warianty, a do nich wady i zalety. Następnie określa się wartości i cele.
Zostały przedstawione dwa warianty, ale nie widziałam zalet pierwszego i wad drugiego.
Czekam, na to, że Ministerstwo zrezygnuje z tej reformy.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Należy zgłaszać propozycje i uwagi, a Radni podejmą decyzję. W chwili obecnej nie ma
jeszcze ustawy w tej sprawie.
Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.
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Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca) poprosił, aby „Trybunę obywatelską”
przenieść przed punkt dotyczący podjęcia uchwał, ponieważ musi opuścić sesję, a Pan
Wąwoźny ma do niego pytanie.
Pan Kamil Wąwoźny (Mieszkaniec Złocieńca):
Dlaczego nie udzielono mi odpowiedzi, ile kredytów wziął Burmistrz? Na inne pytania
otrzymałem odpowiedź dzisiaj, ale to z mojej winy, ponieważ nie dostarczyłem adresu do
korespondencji.
Dlaczego Pan potraktował mnie w chamski sposób, że jestem człowiekiem niegodnym. Pan
powiedział, że łamię prawo. To jest nagrane. Kim Pan jest, że tak mi odpowiedział? Proszę o
odpowiedź dzisiaj.
Pan Andrzej Gnaś (Sołtys Rzęśnicy):
Dziękuję w imieniu Mieszkańców Rzęśnicy Burmistrzowi i Pracownikom Promocji UM i
Straży Miejskiej za udział w proteście 18 listopada br. Otrzymałem odpowiedź od
Komendanta w sprawie videorejestratora. Niestety w obecnej chwili nie mogą go używać.
Przykre jest to, że wśród nas nie było Radnego z naszego terenu. Usłyszałem w przerwie, że
powinienem był poinformować o tym proteście, ale do tego służy BIP.
Pan Stanisław Baliński (Mieszkaniec Złocieńca):
Czy nasz szpital jest przewidziany w siatce szpitali Polskich? Podobno 200 szpitali nie będzie
ujętych w ogóle. Szpital to nasze wspólne dobro.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Jeszcze dzisiaj przekażę tą sprawę Posłowi Misiło i Posłowi Lubczykowi.
Pan Zdzisław Sinderman (Sołtys Darskowa):
Czy jest możliwość kontroli autobusów, które wożą dzieci do szkoły, szczególnie ogumienia.
Zbliża się zima i jest to ważny temat. Była zgłoszona interpelacja w sprawie poszerzenia
drogi Darskowo-Złocieniec, ale nie otrzymałem odpowiedzi.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Autobusy w Spółce są kontrolowane na bieżąco, ale trzeba sprawdzać trzeźwość kierowców.
Co jakiś czas kontrola jest wskazana.
Sprawa poszerzenia drogi Złocieniec-Darskowo. Zakończyło się właśnie zadanie CieszynoSkąpe. Wszystkiego nie można zrobić, ale powoli trzeba się do tego przymierzać. Może uda
się otrzymać na ten cel dofinansowanie z środków zewnętrznych.
Brałem udział w blokadzie drogi krajowej nr 20 w Rzęśnicy. Nie są potrzebne tarcia
pomiędzy Sołtysem, a Radną. Trzeba pomagać sobie wzajemnie. Mogę wystąpić jako
mediator.
Odpowiadając Panu Wąwoźnemu to robi Pan cyrk z poważnych rzeczy. Proszę pokazać
swoim zachowaniem, jak postępować. Jeśli został Pan pokrzywdzony do proszę pokazać
jakim jest Pan ojcem.
Pan Kamil Wąwoźny (Mieszkaniec Złocieńca):
Nie jestem osobą publiczną i proszę nie poruszać moich prywatnych spraw.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu):
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Przerywam dyskusję na tematy prywatne. W takich sprawach można wystąpić na drogę
sądową.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017 – druk nr 331;
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu) poprosił o
przegłosowanie poprawki do projektu uchwały na druku nr 331:
Z podstawy prawnej wykreśla się poz. 239 i poz. 395, a wpisuje się poz. 1817.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą zmianę.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem zmiany (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Paweł Mela,
Wojciech Pawłowicz) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Pani Irena Szmidt (Inspektor ds. kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi):
Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada musi
uchwalić roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wyznaczono czas na
wydanie opinii. Organizacje przesłały pozytywne opinie. Nie wniesiono żadnych uwag do
programu. W bieżącym roku weszło w życie nowe rozporządzenie w zakresie bieżących
konkursów ofert. W dniu 8 grudnia Urząd organizuje szkolenie dla organizacji
pozarządowych.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (13 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/237/2016 w sprawie rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Paweł Mela,
Wojciech Pawłowicz) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 2b
ustawy o systemie oświaty, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania – druk nr 332;
Pani Jolanta Dołbniak (Kierownik Referatu Infrastruktury Społecznej):
Przedkładany projekt uchwały wynika z konieczności jej dostosowania do znowelizowanej
ustawy o systemie oświaty. Zmienia się podstawa naliczenia dotacji dla niepublicznych
przedszkoli, która jest szczegółowo określona w ustawie. Ustalona z początkiem roku tzw.
PKD dla przedszkoli będzie w ciągu roku budżetowego dwukrotnie aktualizowana.
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Informacja o wysokości PKD i jej aktualizacjach oraz o liczbie uczniów statystycznych w
publicznym przedszkolu i ich aktualizacji będzie zamieszczana w BIP. Roczna stawka dotacji
na 1 ucznia w niepublicznym przedszkolu będzie wynosiła 75% PKD i będzie ulegać
zmianom wraz z jej aktualizacjami.
Radna Grażyna Kozak:
Z czego będzie liczona stawka dotacji?
Pani Jolanta Dołbniak (Kierownik Referatu Infrastruktury Społecznej):
Kwota wydatków bieżących minus środki unijne i to pomniejsza się o dochody przedszkola.
W uzasadnieniu jest zapis taki jak w ustawie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/238/2016 w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie
oświaty, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Paweł Mela,
Wojciech Pawłowicz) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk
nr 333;
Pani Beata Gradek (Kierownik Referatu Podatków i opłat lokalnych):
W przedstawionym projekcie uchwały w 6 pozycjach zmniejszone zostają stawki w związku
z obwieszczeniem stawek maksymalnych i minimalnych. Pozostałe stawki pozostają na
poziomie roku 2016.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/239/2016 w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Edward
Herbut, Paweł Mela, Wojciech Pawłowicz) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – druk nr 334;
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Pani Ilona Chudzik (Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska):
W § 4 proponujemy nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie gminy Złocieniec za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w przypadku nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Złocieniec za rok od domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych
jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i
odbierane.
Radny Edward Herbut:
Podnieśliśmy w czerwcu stawki za odpady selektywne. Ja mówiłem żeby ich nie podnosić,
ponieważ łatwo sprawdzić kto nie segreguje odpadów. To miało być warunkowe podniesienie
stawek, a nic się do tej pory nie zmieniło.
Pan Natan Fiutowski (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Obecnie trwają prace nad projektem nowego Rozporządzenia w sprawie odpadów. Zgodnie z
ustawą system powinien się bilansować. 10500 osób zadeklarowało, że segreguje odpady –
kwota 1.890.000,00 zł., 1500 osób zadeklarowało, że nie segreguje odpadów – kwota
414.000,00 zł. Łącznie jest to kwota 2.304.000,00 zł, ale od tego należy odjąć 10%-12%
ponieważ część osób zalega z płatnościami. Dokonamy spłaty zaległych rat i w ciągu roku
zapłacimy za 15 rat, a nie za 12. W roku 2017 wykonamy zagrody półpodziemne w 14
lokalizacjach. Będziemy wymieniać pojemniki i dostawiać kolejne frakcje. Mam nadzieję, że
Mieszkańcy zaczną segregować odpady bez nakładania kar. Jak będzie możliwość to będę
wnioskował o obniżenie stawek.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/240/2016 w sprawie
wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały, za wyjątkiem Radnego Edwarda Herbuta, który
wstrzymał się od głosu (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Paweł Mela, Wojciech
Pawłowicz) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
5) w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec w 2017 roku – druk nr 335;

Pan Leszek Modrzakowski (Sekretarz Gminy):
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W § 1 w ust. 2 doprecyzowano cele funkcjonowania budżetu obywatelskiego;
W § 1 w ust. 4 wpisano zapis, że uprawnionymi do wzięcia udziału w procedurze tworzenia
budżetu obywatelskiego są mieszkańcy gminy Złocieniec, czyli dzieci również. Nadzór w
innej gminie uchylił zapis dotyczący ograniczeń w tej kwestii.
Radny Andrzej Kozubek:
Komisja kwalifikacyjna powinna odrzucić zadanie, którego budżet przekracza wysokość
budżetu obywatelskiego.
Pan Leszek Modrzakowski (Sekretarz Gminy):
Taki zapis jest w uchwale. Zarządzeniem Burmistrza powołuje się komisję, która nie dopuści
zadania zbyt dużego lub takiego, które miałoby być nie na mieniu gminy.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/241/2016 w sprawie
budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec w 2017 roku, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały, za wyjątkiem Radnej Grażyny Kozak, która wstrzymała
się od głosu (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Paweł Mela, Wojciech Pawłowicz) lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2016 – druk nr 337
po zmianach;
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy):
Do budżetu zostało wprowadzone nowe zadanie realizowane przez Gimnazjum Nr 1 w
Zlocieńcu ERASMUS+. W 2016 roku jest to kwota 56.781,53 zł (zwiększenie dochodów i
wydatków). Dochody zwiększają się również w związku z wpływem opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu w kwocie 10.866,26 zł. Środki te zostaną przeznaczone na
przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmniejszamy wydatki tam, gdzie nastąpiły oszczędności:
wynagrodzenia pracowników świetlicy Zespołu Szkół, bieżące utrzymanie dróg gminnych,
plany zagospodarowania przestrzennego, imprezy sportowo-rekreacyjne, koszty energii w
lokalach użytkowych. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Zespołu
Szkół, oświetlenie ulic, na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez ZGM.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/242/2016 w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2016, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Paweł Mela,
Wojciech Pawłowicz) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
7) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na
lata 2016 - 2024 – druk nr 338;
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Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy):
W wieloletniej prognozie finansowej zostały wpisane wszystkie zmiany przyjęte
zarządzeniami przez Burmistrza oraz zmiany w dzisiejszych uchwał.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/243/2016 w sprawie
dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2016 - 2024,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Paweł Mela,
Wojciech Pawłowicz) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
8) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2016 – druk nr 342;
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy):
Zwiększamy wydatki na pokrycie zaległości z lat poprzednich w trzech newralgicznych
sferach: fundusz remontowy wspólnot, zarządzanie lokalami mieszkalnymi, zarząd częściami
wspólnymi we wspólnotach. Zmniejszenie wydatków to oszczędności z: utrzymania szlaków
rowerowych, zakupu materiałów promocyjnych, rozliczenia z bankami związanego z obsługą
długu publicznego, nagrodami w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania
kultury. Nie korzystamy już z kredytu w rachunku bieżącym.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu):
I to jest odpowiedź dla Pana Wąwoźnego odnośnie kredytów.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/244/2016 w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2016, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Paweł Mela,
Wojciech Pawłowicz) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
9) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Drawskiemu na realizację zadania publicznego – druk nr 343;
Pan Natan Fiutowski (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Wracamy do zadań: przebudowa drogi Cieszyno-Skąpe, chodnik przy ulicy Mirosławieckiej,
chodnik przy ulicy Cieszyńskiej. Po przetargu wzrosła wartość zadania: „Budowa chodnika
przy ulicy Cieszyńskiej w Złocieńcu” o kwotę 7.896,00 zł. Kwotę tą pokryjemy z
oszczędności przy pozostałych zadaniach.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/245/2016
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zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na
realizację zadania publicznego, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Paweł Mela,
Wojciech Pawłowicz) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
10) w sprawie przyjęcia przez gminę Złocieniec zadań z zakresu właściwości Powiatu
Drawskiego – druk nr 344.
Pan Natan Fiutowski (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Po roku zdobywania doświadczeń wracamy do przejęcia zadań z zakresu właściwości
Powiatu Drawskiego. Bierzemy to na swoje barki. Otrzymamy na ten cel kwotę 210 tysięcy
złotych. Jest to kwota bez opłat za wody opadowe, ponieważ Powiat sam będzie uiszczał tą
opłatę.
Radny Tadeusz Koźma:
Czy gmina w ciągu roku będzie mogła się starać o zwiększenie tej kwoty? Czy były w tym
temacie dokładne wyliczenia? Akcja Zima zabierała 60% środków. Jak będzie wyglądała
sprawa odszkodowań z wypadków na drogach powiatowych.
Pan Natan Fiutowski (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Dokonaliśmy wyliczeń i trzeba przyznać, że kwota ta nas nie satysfakcjonuje. Będziemy
negocjować kwotę w przypadku ostrej zimy. Odszkodowania przejmujemy. Mamy
odpowiednie polisy ubezpieczeniowe. Wykonawca również będzie ubezpieczony.
Pan Waldemar Włodarczyk (Radny Powiatu Drawskiego):
W latach ubiegłych kwota wynosiła 270 tysięcy złotych, ponieważ gmina Złocieniec ma
najwięcej ulic powiatowych oraz 3 mosty. Ta kwota nie starczała nigdy na sprzątanie, Akcję
Zima oraz drobne remonty. Dzisiaj przy niższej kwocie będą problemy. Nigdy po
negocjacjach nie udawało się zwiększyć budżetu.
Pan Natan Fiutowski (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Pan Radny będzie przychylny przy głosowaniu nad korektą budżetu powiatu.
Pan Waldemar Włodarczyk (Radny Powiatu Drawskiego):
Ja jestem w opozycjii nie wiem, jaki będzie efekt końcowy tego. Zapraszam w poniedziałek
do mnie w sprawie deszczówki.
Pan Natan Fiutowski (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Zarząd Dróg Powiatowych pomniejszy środki na wody opadowe, więc będzie mógł
zwiększyć środki na remonty dróg.
Radny Tadeusz Koźma:
§ 1 pkt 8 – Starostwo zieleń i cięcia pielęgnacyjne brało na siebie. Ostatnio w tym temacie nic
nie robiono.
Pan Natan Fiutowski (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
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Mam świadomość zakresu zadań. Zapis dotyczy tylko ulic w granicach administracyjnych
miasta. Są wyłączone mosty. To w tym roku było dużym problemem.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIX/246/2016 w sprawie
przyjęcia przez gminę Złocieniec zadań z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnego Tadeusza Koźmy, który był
przeciwny oraz Radnej Grażyny Kozak, która wstrzymała się od głosu (podczas głosowania
byli nieobecni Radni: Paweł Mela, Wojciech Pawłowicz) - lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 10: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia oraz trybuna
obywatelska.
Radna Grażyna Kozak:
Zapraszam na trzecią edycję Szkoły Cukrzycy 30 listopada 2016 roku o godzinie 16.00 w
Urzędzie Miejskim. W spotkaniu udział weźmie dr Roman Radziszewski,
Radny Waldemar Buca zwrócił uwagę, że przy ulicy Krętej zapada się jezdnia.
Pan Natan Fiutowski (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu wyraziła zgodę na przesunięcie środków na
monitoring. Mięliśmy sporą liczbę incydentów. Jest dużo aktów wandalizmu. Wracamy do
tego zadania. W tym roku chcemy wybrać wykonawcę.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Czy godzina 12.00 będzie odpowiednią godziną na obrady Sesji.
Radni stwierdzili, że jest to bardzo dobra godzina.
Punkt 11: Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mirosław Kacianowski poinformował, że porządek
obrad został wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknął XXIX
Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu (godz. 15.00).
Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodniczący:
Mirosław Kacianowski
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