SBR.0002.XLII.2017.DK

P R O T O K Ó Ł NR XLII/2017
z XLII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 30 listopada 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR XLII/2017
z XLII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 30 listopada 2017 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 15 Radnych, co stanowi 100 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Krzysztof Zacharzewski,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
- Radca Prawny – Pani Jolanta Czepe,
a także: 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 XLII Sesji RM dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Mirosław
Kacianowski (godz. 14.30). Powitał Radnych i zaproszonych na obrady gości.
Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad – 100 % składu Rady (na sali
było obecnych 15 Radnych).

Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący obrad, Pan Mirosław Kacianowski odczytał propozycje zmian porządku
obrad:
I ZMIANA: Do punktu 9 dodaje się po podpunkcie 4) podpunkt 4a) w brzmieniu:
„zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę
Złocieniec, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków
przyznawania tych dodatków i sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego – druk nr 476;”;
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Uchwała jest konsekwencją wprowadzonej reformy oświatowej. Dlatego ze względu na
zwiększone obowiązki dyrektorów staramy się ustabilizować również w widełkach
wynagrodzenie dyrektorów i zastępców.
Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów oddano „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła zmianę nr I do porządku obrad.
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Przewodniczący Rady, podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
II ZMIANA: Do punktu 9 dodaje się podpunkt 15) w brzmieniu: „w sprawie udzielenia
Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu
jego właściwości – druk nr 490;”;
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Chodzi o wprowadzenie i realizację zadań inwestycyjnych w porozumieniu z Zarządem Dróg
Powiatowych.
Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów oddano „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła zmianę nr II 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.
III ZMIANA: Do punktu 9 dodaje się podpunkt 16) w brzmieniu: „w sprawie udzielenia
Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu
jego właściwości – druk nr 491;”;
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Chodzi tak samo o inwestycję drogową, o sfinansowanie projektu do realizacji zadania
drogowego
Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów oddano „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła zmianę nr III 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.
IV ZMIANA: Do punktu 9 dodaje się podpunkt 17) w brzmieniu: „w sprawie przyjęcia przez
gminę Złocieniec zadań z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego – druk nr 492;”;
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
To jest trzecie zadanie drogowe, które chcemy realizować w przyszłym roku z udziałem
pieniędzy zarówno gminnych i powiatowych.
Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów oddano „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła zmianę nr IV 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.
V ZMIANA: Do punktu 9 dodaje się podpunkt 18) w brzmieniu: „w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec
– „ulica Czaplinecka” – druk nr 493.”.
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Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Chodzi o wprowadzenie zmiany dotyczącej pewnych konsekwencji, które mogą wynikać,
również finansowych, w realizacji zadania przy ulicy Czaplineckiej.
Radny Paweł Mela:
Już któryś raz z rzędu dostajemy Panie Burmistrzu taką uchwałę do zaopiniowania i jest jakaś
mapka, a my się domyślamy gdzie to jest. Powiem jak w wojsku. Proszę na przyszłość
zaznaczyć jakieś ulice, jakiś punkt orientacyjny, ponieważ ja teraz nie wiem o czym my
rozmawiamy.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Odpowiem jak w wojsku. Rozkaz.
Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów oddano „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła zmianę nr V 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.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Czy są jeszcze jakieś inne propozycje zmiany porządku obrad? Nie widzę, więc odczytam
porządek obrad po zmianach:
Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie Protokołów z XL i XLI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 482.
Interpelacje i zapytania Radnych RM.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w
okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok szkolny
2016/2017 – druk nr 481.
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 2018 – druk nr 472;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Złocienieckiemu Ośrodkowi Kultury
w Złocieńcu – druk nr 473;
3) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły
podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową – druk nr 474;
4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego zespołu publicznych szkół,
w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i
dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią szkołę podstawową – druk nr 475;
4a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków
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przyznawania tych dodatków i sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego – druk nr
476;
5) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec –
druk nr 477;
6) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy
Złocieniec opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu i sposobu
zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych – druk nr 478;
7) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody – druk nr 460;
8) w sprawie zmiany nazwy ulicy – druk nr 479;
9) w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Złocieńca – druk nr 480;
10) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2017 – druk nr 485;
11) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Złocieniec w latach 2018-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec – druk nr 486;
12) w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3
ustawy o gospodarce nieruchomościami – druk nr 487;
13) w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości,
deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników
do ww. deklaracji i informacji – druk nr 488;
14) zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Złocieńcu – druk nr 489;
15) w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie
realizacji zadania z zakresu jego właściwości – druk nr 490;
16) w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie
realizacji zadania z zakresu jego właściwości – druk nr 491;
17) w sprawie przyjęcia przez gminę Złocieniec zadań z zakresu właściwości Powiatu
Drawskiego – druk nr 492;
18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „ulica Czaplinecka” – druk nr
493.
10. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
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11. Zamknięcie sesji.

Punkt 3: Przyjęcie Protokołów z XL i XLI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół z XL Sesji odbytej w dniu 26 października 2017
roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, a teraz leży przy 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 XL/2017 z XL Sesji Rady
Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 26 października 2017 roku.
Przewodniczący Rady, podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem Protokołu z XL sesji - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół z XLI Sesji odbytej w dniu 11 listopada 2017
roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, a teraz leży przy 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 XLI/2017 z XLI Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 11 listopada 2017 roku.
Przewodniczący Rady, podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem Protokołu z XLI sesji - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 482.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu i Rady Miejskiej, w której uczestniczyliśmy,
uczestniczyli również radni powiatowi. 11 listopada odbywały się uroczystości, które w
sposób szczególny podkreśliły to święto na terenie naszej gminy.
Ruszyły inwestycje, na które czekaliśmy dość długo. Jesteśmy w trakcie, właściwie już
kończymy wkopywanie pojemników podziemnych, które w różnych częściach miasta będą
nam służyć. Poprawią nam selektywną zbiórkę odpadów. Dotacja była nam przyznana już w
marcu, jednak ze względów administracyjnych i brak zgody od Konserwatora Zabytków
dopiero w listopadzie udało nam się rozstrzygnąć przetarg. W chwili obecnej kończymy to
zadanie. Zakończono inwestycję na ulicy Ogrodowej, czyli odwodnienie tej ulicy i
przystąpienie do realizacji sieci deszczowej na ulicy Generała Andersa. Przy ulicach
Orzeszkowej i Zaułek są realizowane inwestycje w ramach współpracy ze Związkiem. Jeśli
chodzi o tą inwestycję o kanalizację deszczową to będziemy w miarę możliwości, jeśli
pogoda pozwoli chcielibyśmy to zadanie skończyć. Jeśli również aura pozwoli chcielibyśmy
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zamknąć tą część miasta w budowaniu kawałka drogi i zejścia do ulicy 11 Listopada. Od jutra
będzie zmiana organizacji ruchu na ulicy Gospodarczej. Na tą ulicę będzie można wjechać od
strony ronda. Myślę, że rozwiąże to dużo problemów. Większość mieszkańców
przyzwyczaiło się do tego, że może sobie skrócić drogę. Teraz parkingi zostały tak
przebudowane, że wjechać będzie można na nie wyłącznie od strony ronda.
Proszę Panią Annę Tyma (Dyrektora Żłobka) o przedstawienie krótko informacji o
zaawansowaniu prac w żłobku.
Pani Anna Tyma (Dyrektor Żłobka w Złocieńcu):
W ramach projektu ”Żłobek w Złocieńcu – szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy
mieszkańców gminy Złocieniec opiekujących się dzieckiem w wieku do lat trzech”
współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego zostało zakupione wyposażenie do kuchni, m.in.: meble ze stali
nierdzewnej, lodówka oraz zmywarka gastronomiczna, naczynia o łącznej wartości 24.457,32
zł. W kolejnym przetargu zostało wybranych trzech oferentów, którzy wyposażą pozostałe
pomieszczenia, czyli salę zabaw, salę do wypoczynku dla dzieci oraz pomieszczenie
administracyjne, m.in. meble i niezbędne wyposażenie, w tym również zabawki na łączną
kwotę 86.404,86 zł. W dniu dzisiejszym kończy się nabór rodziców do udziału w tym
projekcie, a co za tym idzie, dzieci do żłobka. Łącznie, na ten moment wpłynęły 32 karty
zgłoszeniowe, a wyniki naboru zostaną ogłoszone w połowie grudnia. 28 listopada 2017 roku
w wyniku konkursu został wybrany pracownik na stanowisko urzędnicze głównego
księgowego. 24 listopada natomiast zakończył się nabór na stanowisko opiekuna dziecięcego.
Łącznie wpłynęły 24 podania o pracę, z tego 14 osób spełnia wymogi ustawowe. Wstępnie
zaplanowano 6 etatów opiekuna dziecięcego. Ponadto termin składania innych podań na
stanowisko m.in. pielęgniarki upływa w dniu dzisiejszym. Do tej pory wpłynęły dwa podania,
na etat sprzątaczki 13 podań, etat konserwatora 2 podania i etat dietetyka brak podań. To taka
krótka informacja bieżąca. Jeżeli są pytania to proszę.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Chciałem jeszcze powiedzieć o dwóch ważnych sprawach.
Razem z Panem Sołtysem Andrzejem Gnasiem (wszystkiego najlepszego Panie Andrzeju z
okazji imienin) mieliśmy okazję spotkać się z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddziału Szczecińskiego i Zastępcą. Po dosyć długim okresie
negocjacji myślę, że jesteśmy na dobrej drodze by postulaty, o których mówią Mieszkańcy
Rzęśnicy były spełnione. Chodzi o chodnik w Rzęśnicy. Jest realna szansa na to, by ten
chodnik powstał w ciągu dwóch lat. Drugim tematem jest skrzyżowanie z torami, czyli
Mirosławiecka, 5 Marca i Drawska. Termin jest taki, że w ciągu dwóch lat możemy już mieć
docelowo zrobione skrzyżowanie bezkolizyjne ze światłami. Jeśli będziemy mieli pisemne
potwierdzenie to zawiesimy protesty i będziemy „chłodzić szampana”. Wypadki, które coraz
częściej pojawiają się w różnych częściach drogi krajowej nr 20 pokazują i uzasadniają te
nasze działania.
Chodnik na ulicy Czaplineckiej (od kościoła aż do stacji paliw) miał być zrealizowany do
końca roku. Jednak rzeczywistość, z którą stykają się samorządy, nie tylko na naszym terenie,
sprawia, że pieniądze są, a nie było wykonawcy. To zadanie ma być zrealizowane najpóźniej
do kwietnia. Chodnik ma być z asfaltu o szerokości 3 metrów (ciąg pieszo-rowerowy). Jeśli
się uda połączyć te zadania to być może inwestycja skończy się od kościoła w drugą stronę,
czyli do ronda przy ulicy Czaplineckiej. Jedna strona będzie pozbawiona tych elementów
zieleni, które właściwie niczemu nie służą, a teraz znajduje się tam błoto. Będzie poszerzony
chodnik po to, by stworzyć pas dla rowerów. Będzie to kolejny etap, który nam usprawni i
zadba o bezpieczeństwo Mieszkańców poruszających się wzdłuż drogi krajowej.
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Miałem również spotkanie z Panią Dyrektor Agencji Mienia Wojskowego, która przyjechała
do nas na nieoczekiwaną wizytę. Prawdopodobnie w przyszłym roku zacznie się inwestycja
parkingów przy Internacie. To pozwoli nam wejść na teren osiedla. Jest to powiązane z
kilkoma innymi tematami dotyczącymi samego osiedla, po to, aby też zmienić zarządcę
Wspólnot. Chcielibyśmy, jako ZGM złożyć ofertę. Wtedy łatwiej by było nam prowadzić
inwestycje.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM.
Radna Barbara Pawłowska złożyła ustnie interpelację, w związku ze skargami mieszkańców
w sprawie sprzątania nawierzchni drogi prowadzącej od biogazowni, która jest
zanieczyszczana, a przy tym również nieprzejezdna.
Radna Elżbieta Frankowska złożyła ustnie interpelację w sprawie poprawy nawierzchni drogi
gruntowej na końcu ulicy Krętej, przy wjeździe na parking.
Radny Waldemar Buca:
Ja nie mam interpelacji, ale chciałem podziękować Burmistrzowi za szybkie oczyszczenie
koryta rzeki Wąsawy pod mostem. Teraz bardzo ładnie woda tam przepływa i na pewno nie
wyleje.
Radny Paweł Mela złożył ustnie interpelację w sprawie przygotowania na sesję, która
odbędzie się w dniu 28 grudnia br. zestawienia zgłoszonych przez wszystkich radnych
wszystkich interpelacji i sposobu ich realizacji (czy zostały zrealizowane, czy też nie zostały
zrealizowane).
Radny Mirosław Kacianowski:
Wystarczyłoby zajrzeć na stronę internetową: www.zlocieniec.pl w zakładce RADA
MIEJSKA wszystko jest. Są tam wszystkie interpelacje, zapytania i odpowiedzi. To
oczywiście nie przeszkadza, aby Burmistrz taką informację przygotował.
Radny Paweł Mela:
Chodzi o realizację.
Radny Jan Macul złożył pisemnie interpelację (w załączeniu) w sprawie braku należytego
oświetlenia w miejscowości Rakowo (Oleśnica).
Radny Edward Herbut złożył ustnie interpelację dotyczącą przygotowania na sesję, która
odbędzie się w dniu 28 grudnia br. zestawienia, w którym ująć również, które interpelacje lub
wnioski złożone przez radnych nie były zrealizowane, a jeżeli nie były zrealizowane
to dlaczego i jaka była tego podstawa.
Radny Tadeusz Koźma złożył pisemnie interpelację (w załączeniu) w sprawie zniwelowania
poboczy na ulicy Czwartaków lub ich odwodnienia.
Radny Zbigniew Albiniak złożył ustnie interpelacje w sprawie:
- poprawy zamknięć bram na cmentarzu komunalnym,
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-

-

przedłożenia informacji na temat stanu przygotowania gminy do sezonu zimowego
(sprzęt jaki jest na wyposażeniu, kolejność odśnieżania dróg i chodników
powiatowych zarówno w mieście jak i prowadzących do sołectw),
naprawy zegara na ul. 5 Marca.

Radny Mirosław Kacianowski złożył ustnie interpelacje w sprawie:
- naprawy (utwardzenie) wjazdu na drogę krajową od strony ulicy Czaplineckiej 16
(od strony altany śmietnikowej);
- usunięcia niektórych krzewów, które rosną na terenie działek gminnych na Osiedlu
Czaplineckim oraz przycięcia żywopłotu, który utrudnia kierowcom bezpieczny wjazd
na drogę główną.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Droga Rzęśnica-Darskowo jest sprzątana. Ja tam specjalnie jeżdżę i sprawdzam. Zgłaszam do
Biogazowni, że faktycznie jak jeżdżą po polach to później widać ślady wzdłuż asfaltu. Jak
korzystają ta mają sprzątać po sobie. Być może jak ja jechałem to było właśnie posprzątane.
Będziemy przypominać o ich obowiązku.
Koniec Krętej został zgłoszony. Na dniach postaramy się to wykonać w ramach bieżących
napraw.
Wszystkie interpelacje – realizacja. Zobaczymy jak wyglądają statystyki.
Rakowo-Oleśnica. Z tego co wiem to tam są lampy. One były naprawione, ponieważ nie
wszystkie działały. Ilość światła była kiepska. Sprawdzimy to i postaramy się naprawić, a
jeśli nie to postaramy się jakąś dodatkową lampę postawić. Jeśli będą techniczne możliwości.
Według umowy z ENERGĄ płacimy 28 złotych miesięcznie za dzierżawę jednego słupa.
Oprócz tego, że płacimy za energię to płacimy za eksploatację. Szkoda więc by było, aby
lampy za które płacimy nie wykonywały swoich obowiązków. W takich przypadkach proszę
kontaktować się z Panem Samkiem, który zgłasza takie sprawy do ENERGY, aby dokonali
naprawy. Wyjątkiem jest oświetlenie w Budowie. Cała instalacja oświetleniowa, która jest w
fatalnym stanie jest naszą własnością. Aby oświetlenie to naprawić jest to osobna inwestycja.
Jeśli chodzi o pobocze ulicy Czwartaków to sprawdzę, czy to jest własność powiatu i można
negocjować.
Brama na cmentarzu. Myślę, że Pan Kierownik usłyszał co należy zrobić, żeby się otwierała i
zamykała bezproblemowo. Ja nawet słyszałem, że jest w planach w 2018 roku brama do
naprawy, aby była ładniejsza. Także proszę przekazać informację o przygotowaniu do sezonu
zimowego (kolejność odśnieżania).
W tym tygodniu do ZGM-u trafił samochód MAN, nowa śmieciarka z HDS-em, która będzie
się zajmowała opróżnianiem pojemników podziemnych.
Zegar z ulicy 5 Marca ma być przeniesiony na Rynek z całym mechanizmem. Wynika to z
tego, że cały mechanizm znajduje się w korytarzu wejścia do mieszkań i blokuje całą
komunikację, więc musi być przeniesiony. Zegar z całym mechanizmem będzie przy Punkcie
Informacji Turystycznej (Rynek 6). Tam zostanie podłączony i wyremontowany. Będzie tam
na pewno działał i będzie pod opieką od 7.00 do 15.00, a w sezonie nawet dłużej.
Temat dotyczący wjazdu – sprawdzimy to i spróbujemy to naprawić. Miałem okazję spotkać
się z Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej. Większość tematów była związana z
komunikacją na Osiedlu, z organizacją ruchu i z bezpieczeństwem, jak również tematami
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dotyczącymi zieleni. Na bieżąco będziemy te tematu udrażniać. Straż Miejska już ma zadanie
postawione, aby w miarę szybko z tym sobie poradzić.
Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.

Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rewizyjna):
Komisja rewizyjna odbyła dwa posiedzenia w dniach 16 i 24 listopada 2017 roku w temacie
kontroli prawidłowości pobierania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej gminy Złocieniec za 2016 rok.
Wyjaśnień udzielali:
- p. Jolanta Mazur – w zakresie ewidencji księgowej dochodów za 2016 rok;
- p. Jan Banaszek i p. Damian Świercz – w zakresie informacji merytorycznej dotyczącej
udostępniania i pobierania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej gminy Złocieniec w 2016 roku.
Komisja opracowała tematy kontroli komisji rewizyjnej na 2018 rok.
Radny Paweł Mela (Przewodniczący Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu odbyła jedno posiedzenie w dniu 24 listopada
2017 roku.
Tematy:
1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
2. Opracowanie planu pracy Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu na 2018 rok.
3. Sprawy bieżące.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Zacharzewski – Burmistrz Złocieńca;
2. Pani Teresa Dobroń – Skarbnik Gminy Złocieniec.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał:
1) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy Złocieniec opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu i sposobu zgłaszania przez
właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – druk nr 478;
2) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2017 – druk nr 485 po
zmianach;
3) w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o
gospodarce nieruchomościami – druk nr 487;
4) w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości,
deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i
obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników do ww. deklaracji i
informacji – druk nr 488;
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5) w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie
realizacji zadania z zakresu jego właściwości – druk nr 490;
6) w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie
realizacji zadania z zakresu jego właściwości – druk nr 491;
7) w sprawie przyjęcia przez gminę Złocieniec zadań z zakresu właściwości Powiatu
Drawskiego – druk nr 492.
Radna Grażyna Buczek (Przewodnicząca Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego odbyła posiedzenie
w dniu 27 listopada 2017 roku.
Tematy:
1. Wydanie opinii nt. kupna lokali na I piętrze w budynku przy Placu 650-lecia w
Złocieńcu przez NZOZ MEDICA S.C..
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
3. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2018.
W posiedzeniu komisji udział wzięli:
1. Lekarze z NZOZ MEDICA.
2. Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu;
3. Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Złocieńcu;
4. Radni RM w Złocieńcu.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał:
1. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Złocieniec w latach 2018-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec – druk nr 486;
2. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec –
druk nr 477.
Radna Monika Kuczyńska (Przewodnicząca Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki odbyła jedno posiedzenie w dniu
22 listopada 2017 roku.
Tematy:
1. Stan realizacji zadań oświatowych w gminie Złocieniec za rok szkolny 2016/2017.
2. Analiza projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.
3. Opracowanie planu pracy Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki Rady Miejskiej
na 2018 rok.
4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne.
W posiedzeniu komisji wzięli również udział: Pan Krzysztof Zacharzewski Burmistrz
Złocieńca oraz Pani Jolanta Dołbnika Kierownik ref. Infrastruktury Społecznej, Pani Irena
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Szmidt – pracownik tego referatu, Pani Grażyna Skwirowska ze Złocienieckiego Ośrodka
Kultury.
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 2018 – druk nr 472;
- zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Złocienieckiemu Ośrodkowi Kultury
w Złocieńcu – druk nr 473;
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły
podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową – druk nr 474;
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego zespołu publicznych szkół,
w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa
i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią szkołę podstawową – druk nr 475.
Radny Waldemar Bolt (Przewodniczący komisji wsi i rolnictwa):
Komisja wsi i rolnictwa odbyła jedno posiedzenie w dniu 20 listopada 2017 roku.
Temat:
1. Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.
2. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2018.
3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
W posiedzeniu komisji udział wziął również Pan Krzysztof Zacharzewski Burmistrz
Złocieńca. Komisja wsi i rolnictwa zapoznała się z założeniami i projektem budżetu gminy
Złocieniec na rok 2018, komisja nie zaopiniowała jeszcze projektu budżetu.
Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji organizacyjnej):
Komisja organizacyjna odbyła jedno posiedzenie w dniu 16 listopada 2017 roku w tematach:
1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
30 listopada 2017 roku.
2. Propozycje do planu pracy Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2018 rok.
Proszę o składanie propozycji do planu pracy Rady na 2018 rok.
3. Sprawy różne.
Komisja przekazała do zaopiniowania dla poszczególnych komisji Rady projekty uchwał,
które są tematem dzisiejszej sesji.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy – druk nr
479.
Komisja organizacyjna przygotowała projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na
działalność Burmistrza Złocieńca – druk nr 480.
We wrześniu Komisja organizacyjna zajmowała się wnioskiem Pana Jana Rudego
skierowanym do Wojewody Zachodniopomorskiego o wygaszenie mojego mandatu. Przyszła
odpowiedź od Wojewody. Bardzo proszę Pana Wiceprzewodniczącego o odczytanie treści
tego pisma.
Radny Waldemar Buca (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytał w.w.
pismo (pismo w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy (od godziny 15.35 do 15.50.)
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Punkt 8: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok
szkolny 2016/2017 – druk nr 481.
Pani Jolanta Dołbniak (Kierownik Referatu Infrastruktury Społecznej):
Przedstawiliśmy Państwu kolejny raz Informację o stanie realizacji zadań oświatowych, tym
razem za rok szkolny 2016/2017. Był to rok szkolny, który poprzedzał rok wdrożenia reformy
ustroju szkolnego. Zadania, które w przepisach oświatowych są nałożone na gminę były
określone zarówno w ustawie o systemie oświaty, w ustawie Karta Nauczyciela, w ustawie o
systemie informacji oświatowych, a dodatkowo w tym przejściowym roku w ustawie Przepisy
wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Dodatkowo uregulowania występowały również w
przepisach wykonawczych. W roku szkolnym 2016/2017 nie odnotowano problemów, które
wymagałyby podjęcia jakiś szczególnych działań. Praca szkół przebiegała w sposób planowy
i niezakłócony. Między innymi stan ten wynikał z właściwego poziomu finansowania szkół i
przedszkola. Natomiast źródłami finansowania szkół i przedszkola była subwencja
oświatowa, dochody własne gminy Złocieniec oraz różnego rodzaju dotacje, które gmina
otrzymywała. Szczegóły Państwu przedstawiliśmy w Informacji. Jeśli są pytania to bardzo
chętnie odpowiem.
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 2018 – druk nr 472;
Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji organizacyjnej):
Na sali znajduje się 14 Radnych. Nieobecna jest Radna Elżbieta Frankowska.
Pani Irena Szmidt (Inspektor ds. kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi):
W miesiącu październiku bieżącego roku trwały konsultacje rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Przesłano projekt aktu do 47 organizacji
pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Złocieniec. Projekt aktu został również
umieszczony na stronie internetowej, w BIP-ie i również wyłożony w Referacie Infrastruktury
Społecznej. Poproszono organizacje pozarządowe działające na terenie miasta i gminy
Złocieniec o wydanie opinii do projektu aktu rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2018. Urząd otrzymał 20 pozytywnych opinii. Nie wniesiono uwag.
Tak na marginesie chciałabym dodać, że na prośbę Lokalnej Organizacji Turystycznej
działającej w Złocieńcu wpisano do projektu uchwały zdanie mówiące o informowaniu o
działalności statutowej organizacji pozarządowych na stronie internetowej, również w prasie
lokalnej.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/340/2017 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 2018, stanowiącą załącznik do protokołu.
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Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania była nieobecna Radna Elżbieta
Frankowska) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że na salę wróciła Radna Elżbieta Frankowska, czyli w
sesji uczestniczy 15 Radnych.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
2) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Złocienieckiemu Ośrodkowi
Kultury w Złocieńcu – druk nr 473;
Pani Grażyna Skwirowska (Pracownik Złocienieckiego Ośrodka Kultury):
Do Statutu Złocienieckiegio Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Miejskiej z 31 maja
2012 roku proponujemy wprowadzenie następujących zmian. Teren działania Złocienieckiego
Ośrodka Kultury został określony w Statucie z 2012 roku, jako działanie na terenie miasta i
gminy Złocieniec. Chcemy to rozszerzyć i wprowadzić zmianę polegającą na tym, iż
Złocieniecki Ośrodek Kultury może prowadzić swoją działalność również na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i również poza granicami kraju. Następna zmiana dotyczy
powołania i odwołania zastępcy dyrektora Złocienieckiego Ośrodka Kultury. Proponujemy
wprowadzenie zmiany przewidującej, iż w Złocienieckim Ośrodku Kultury przewiduje się
utworzenie zastępcy dyrektora ośrodka kultury. Będzie to stanowisko jednego zastępcy,
którego powołuje i odwołuje dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury w uzgodnieniu z
Burmistrzem Złocieńca. Kolejna zmiana dotyczy tworzenia funduszu rezerwowego. W
związku ze zmianą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej we
wrześniu 2015 roku zapisy dotyczące tworzenia tego funduszu rezerwowego uległy zmianie i
w związku z tym je się uchyla. Materię tę reguluje obecnie obowiązująca ustawa o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Kolejna zmiana dotyczy wykreślenia
sformułowania: „oraz inne zobowiązania”. Chodzi tu o przychody Złocienieckiego Ośrodka
Kultury. Środki uzyskane z tych przychodów przeznacza się na realizację, na finansowanie
zobowiązań, jakie zaciąga Złocieniecki Ośrodek Kultury w związku z realizacją swoich zadań
statutowych. Sformułowanie: „oraz inne zobowiązania” jest nieostre i dlatego proponujemy je
wykreślić. W obowiązującym Statucie są określone źródła finansowania zobowiązań
Złocienieckiego Ośrodka Kultury.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/341/2017 zmieniającą
uchwałę w sprawie nadania Statutu Złocienieckiemu Ośrodkowi Kultury w Złocieńcu,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnej Moniki Kuczyńskiej, która
wstrzymała się od głosu - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły
podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową – druk nr 474;
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Pani Jolanta Dołbniak (Kierownik Referatu Infrastruktury Społecznej):
W marcu 2017 roku uchwaliliście Państwo uchwałą nową sieć szkolną zgodną z reformą
oświaty, czyli zgodną z nowym ustrojem szkolnym. W przepisach oświatowych ustawodawca
zobowiązuje nas do stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej
sześcioletniej w ośmioletnią szkołę podstawową. Ta uchwała właśnie takie zapisy zawiera.
Radny Tadeusz Koźma:
W § 4 jest zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września?
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Ten zapis jest prawidłowy. Uchwała wchodzi w życie z mocą od 1 września. Nie podlega
publikacji, ponieważ nie jest to prawo miejscowe.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/342/2017 w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w
ośmioletnią szkołę podstawową, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnego Pawła Meli, który wstrzymał się
od głosu - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego zespołu publicznych szkół,
w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i
dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią szkołę podstawową – druk nr 475;

Pani Jolanta Dołbniak (Kierownik Referatu Infrastruktury Społecznej):
Tu jest analogicznie, jak przy poprzednim projekcie. Jest to konsekwencja wdrożenia nowego
ustroju szkolnego. Dotychczasowy Zespół Szkół, który składał się ze szkoły podstawowej i
szkoły gimnazjalnej przekształca się, również z datą 1 września 2017 roku, w ośmioletnią
szkołę podstawową.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/343/2017 w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego zespołu publicznych szkół, w skład którego
wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe
gimnazjum, w ośmioletnią szkołę podstawową, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnego Pawła Meli, który wstrzymał się
od głosu - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 9: Podjęcie uchwał:
4a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków
przyznawania tych dodatków i sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego – druk nr
476;
Pani Jolanta Dołbniak (Kierownik Referatu Infrastruktury Społecznej):
Proponujemy umożliwienie zwiększenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów naszych szkół
oraz dla wicedyrektorów. W wyniku wdrożenia nowego ustroju szkolnego powstała znacznie
większa szkoła niż dotychczas. Natomiast dotychczasowe przedziały stawki dodatku nie
pozwalały właściwie wynagrodzić dyrektora za dodatkową pracę. W związku z tym projekt tej
uchwały został, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, przesłany do związków zawodowych:
ZNP i Solidarność. Oba związki wyraziły nam zgodę.
Chciałabym jeszcze wnieść autopoprawkę w § 2 w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie pio
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 września 2017 roku.” Chodzi nam o to żeby ten
dodatek mógł być przyznany z mocą od tego właśnie dnia.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
W projekcie uchwały jest ten zapis inny, ponieważ projekt uchwały został przygotowany z
dużym wyprzedzeniem bo podlegał uzgodnieniu. Wtedy myśleliśmy, że to zadziała naprzód, a
teraz chcielibyśmy, aby zadziałało to wstecz.
Radna Grażyna Kozak:
Czyli będzie wyrównanie.
Pani Jolanta Dołbniak (Kierownik Referatu Infrastruktury Społecznej):
Może być, ponieważ to jest tylko możliwość.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła zaproponowaną zmianę.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem zmiany - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/344/2017
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zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę
Złocieniec, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków
przyznawania tych dodatków i sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
5) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec –
druk nr 477;
Pani Ilona Chudzik (Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska):
Minister Środowiska określił w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – frakcje odpadów, które muszą być
zbierane selektywnie na terenie gminy. W tym rozporządzeniu określił również kolory
pojemników, do których wrzuca się poszczególne frakcje odpadów. W związku z tym
uchwałę należy dostosować do obowiązujących przepisów.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/345/2017 w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy Złocieniec opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu i sposobu zgłaszania przez
właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – druk nr 478;
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Pani Ilona Chudzik (Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska):
Również tę uchwałę obowiązującą do tej pory należało dostosować do zapisów
rozporządzenia Ministra Środowiska.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/346/2017 w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy Złocieniec opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli
nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
7) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody – druk nr 460;
Pani Dorota Kochanowska (Podinspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska):
Z prośbą o podjęcie takiej uchwały zwróciło się Nadleśnictwo Złocieniec, ponieważ drzewo
jest zupełnie suche, korona drzewa zaczyna się rozpadać, a jest ono zlokalizowane przy
drodze leśnej, która to droga jest także drogą dojazdową do ośrodków wypoczynkowych
położonych nad jeziorem Siecino. Problem polega na tym , że drzewo może zostać usunięte
dopiero po zniesieniu tej formy ochrony przyrody. Uchwała wymaga uzgodnienia z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Dokumenty zostały przekazane 12
października. Do dnia dzisiejszego Regionalny Dyrektor nie zajął stanowiska w tej sprawie, a
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody, jeżeli nie zajmie
stanowiska w ciągu 30 dni uchwałę uznaje się za uzgodnioną. Mając na uwadze
bezpieczeństwo użytkowników tej drogi leśnej prosiłabym Państwa o podjęcie tej uchwały.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/347/2017 w sprawie
zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
8) w sprawie zmiany nazwy ulicy – druk nr 479;
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Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej):
Opinia komisji organizacyjnej jest pozytywna.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Bardziej tu chyba chodzi o to żebyśmy wszystkie ulice w Złocieńcu, które podpadają pod
ustawę dekomunizacyjną... Myślę, że w Złocieńcu nie ma ulicy, która by wybitnie
wskazywała, że podchodzi pod tą ustawę. Jest to jedna z porządkujących uchwał, która w
uzasadnieniu mówi, żeby 5 marca pozostała 5 Marca.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej):
Rozumiem Panie Burmistrzu, że nie zmieniamy nazwy ulicy tylko uzasadnienie do uchwały.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Z 5 Marca na 5 Marca w uzgodnieniu z Wojewodą, jak Pan Sekretarz podpowiada.
Radny Zbigniew Albiniak:
W uzasadnieniu jest napisane, że prawdopodobnie Złocieniec został wyzwolony przez wojska
radzieckie. Z tego co ja się orientuję to do Złocieńca wkroczyli żołnierze I Armii Wojska
Polskiego, czyli 3 Pułku, I Dywizji. Złocieniec został wyzwolony, czy zdobyty przez
Żołnierzy Wojska Polskiego.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
To IPN nam wskazuje, jak wygląda nasza historia, a nie my sami. Nie dyskutujemy z IPN-em,
ale postaramy się przekonać Wojewodę, że ulice I Dywizji WP, 3 Pułku Piechoty, Plac Walki
Młodych, Wyzwolenia nie kojarzą się z czasami „komuny” tylko mają dla nas znaczenie
głębsze. IPN wskazał, że Złocieniec wyzwalały wojska radzieckie.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej):
Jeżeli IPN nie zna historii to ja już tego nie komentuję. Wystarczy przejść się na cmentarz
komunalny w Złocieńcu, gdzie są groby Żołnierzy Armii Polskiej. Jest tylko kilka grobów
Żołnierzy Radzieckich. Złocieniec faktycznie był zdobyty przez Żołnierzy Polskich. Wstyd,
że IPN tego nie wie. Proponuje wysłać do IPN-u sprostowanie, aby nie popełniali tego błędu.
Jest wniosek, aby dalej tego nie komentować.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/348/2017 w sprawie
zmiany nazwy ulicy, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
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Punkt 9: Podjęcie uchwał:
9) w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Złocieńca – druk nr 480;
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej):
Opinia Komisji organizacyjnej jest pozytywna. Uzasadnienie Państwo znają więc nie będę
tego czytał. Po dostarczeniu Państwu materiałów na sesję otrzymaliśmy jeszcze pismo z
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.
Otrzymaliśmy je 15 listopada br. Proponujemy rozszerzyć uzasadnienie do projektu uchwały o
wnioski z tego pisma. Nie będę odczytywał tego pisma ponieważ ono również ma trzy strony.
Przeczytam tylko zmianę do projektu uchwały: W uzasadnieniu, które stanowi załącznik do
uchwały w miejsce przedostatniego akapitu wpisuje się: „W dniu 15 listopada 2017 roku do
Rady Miejskiej w Złocieńcu wpłynęło pismo od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska DI.021.3.25.1.2017.DF w sprawie przeprowadzonej kontroli
Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu. W protokole z kontroli DEL-KS 129/2017
stwierdzono m.in., iż podczas kontroli Spółka okazała „Opinię ekologiczną dotyczącą
możliwości wykorzystywania na powierzchni ziemi żużla i pyłów z kotłów WR-5 Zakładu
Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu” z dnia 17.10.2017 r.. Dokumentację opracował
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, posiadający certyfikat PCA nr AB 145. Zgodnie z
przedmiotową opinią pod względem ekologicznym zagospodarowanie badanego odpadu w
ramach procesów odzysku R5 i R11, w mieszaninach z kruszywami mineralnymi, można
prowadzić na powierzchni ziemi, terenów leśnych, zadrzewionych, zakrzewionych i
nieużytków oraz terenów przemysłowych, komunikacyjnych i użytkowanych przez górnictwo.
Pod względem radiologicznym badana mieszanina żużla i pyłów z kotłów WR-5 może być
wykorzystywana do prac na powierzchni ziemi, niwelacji terenów, jako surowiec i/lub
materiał do wytwarzanych (produkowanych) lub związanych hydraulicznie materiałów
budowlanych stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi. W związku z
powyższymi ustaleniami w zakresie gospodarowania odpadem wytworzonym w wyniku
spalania paliw przez Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu nie stwierdzono
nieprawidłowości. Opierając się na stanowiskach zawartych w ww. protokołach WIOŚ, Rada
Miejska w Złocieńcu nie dopatrzyła się uchybień ze strony Burmistrza Złocieńca w sprawie
poruszonej przez skarżących, w związku z czym skargę w całości uznaje się za bezzasadną.”
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła w.w. zmianę.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem zmiany - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/349/2017 w sprawie
załatwienia skargi na działalność Burmistrza Złocieńca, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
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Rok 2015 był dla nas rokiem bardzo trudnym i szczególnym. Nie mieliśmy świadomości, że
akurat temat tego żużlu może być taką nauczką. W tym momencie podjęliśmy decyzję, że
cokolwiek by się działo tego żużlu na złocienieckie drogi nie wyrzucimy. Nasze intencje nie
były złe, tym bardziej żeby komuś to życie uprzykrzyć, czy utrudnić. To takie wyjaśnienie i
dziękuję za takie głosowanie.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej):
Najważniejsze Panie Burmistrzu jest to, że nie zostało złamane prawo.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
10) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2017 – druk nr 485;

Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Do przedłożonego projektu uchwały na druku nr 485 chciałam zgłosić jeszcze dodatkowe
zmiany. Po oddaniu materiałów do Rady Miejskiej wpłynęły wnioski, które niestety muszą
być podjęte jeszcze teraz. Pierwszy dotyczy zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków
o kwotę 3.534,97 zł z tytułu opłat za wydawane zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Po stronie
dochodowej, a po stronie wydatkowej przeznaczone na realizację programów
przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Drugi wniosek, który wpłynął, tego Państwo
nie macie w projekcie, o wprowadzenie do budżetu nowego zadania związanego z realizacją
projektu dofinansowywanego z środków budżetu Unii Europejskiej. Zgodę na to wyraziliście
Państwo w miesiącu lipcu na sesji nadzwyczajnej. Dotyczy ona projektu: „Druga szansa na
przyszłość”, który jest realizowany przez naszą jednostkę Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Część tych wydatków będzie realizowana jeszcze w tym roku. Będzie to kwota
21.750,00 zł. Ta kwotę wprowadzamy po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej. W
projekcie uchwały nasze dochody po tych zmianach wzrosną o kwotę 436.572,97 zł i o taką
samą kwotę wzrosną wydatki. Ostatecznie nasz budżet po uwzględnieniu tych zmian po
stronie dochodowej będzie się zamykał kwotą 58.721.254,91 zł, a po stronie wydatkowej
58.800.485,64 zł.
Przewodniczący Rady zapytał, czy przedstawione zmiany można przegłosować, jako jedną
zmianę. W związku z brakiem sprzeciwów przystąpiono do głosowania.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła w.w. zmiany.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem zmian - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/350/2017 w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2017, stanowiącą załącznik do
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protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
11) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Złocieniec w latach 2018-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec – druk nr 486;

Pan Damian Świercz (Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki):
Rada gminy powinna uchwalać wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy. Uchwała taka powinna być opracowywana przynajmniej raz na 5 lat.
Obecnie obowiązująca uchwała wygasa z dniem 31 grudnia bieżącego roku. Dlatego
zasadnym jest podjęcie nowej uchwały w tej sprawie. W przygotowanym projekcie uchwały
podana jest obecna analiza zasobu mieszkaniowego gminy, sposób gospodarowania tym
zasobem w najbliższych latach, w tym o przeznaczeniu lokali do sprzedaży, wyłączenie lokali
ze sprzedaży, które lokale powinny być przeznaczone do rozbiórki i zasady udostępniania
tych lokali najemcom. Zaistniała pewna omyłka w § 1w ust. 3 lit. e w tabeli pod punktem 9,
gdzie jest adres Kosobudy 49 prawidłowa liczba lokali powinna być nie 3 lecz 6. Proszę o
dokonanie poprawki tej omyłki.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła w.w. poprawkę.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem poprawki - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Radny Tadeusz Koźma:
W § 1 pkt 9 wyliczone są koszty na lata 2018 – 2025. Z czego to wynikło, te 3 miliony.
Rozumiem, że tu są wydatki na remonty, na fundusz remontowy Wspólnot, gdzie się
dokładamy.
Pan Damian Świercz (Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki):
Są to szacunkowe koszty ustalane między innymi na podstawie już poniesionych kosztów w
latach poprzednich.
Radny Tadeusz Koźma:
Jaki mamy na ten rok wskaźnik (dot. wartości jednego punktu odtworzeniowego).
Pan Damian Świercz (Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki):
W tej chwili nie pamiętam jaka jest to obecnie stawka procentowa. Musiałbym sobie
przypomnieć, bo to wszystko jest w dokumentacji.
Radny Tadeusz Koźma:
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Pan Burmistrz będzie czynsze podnosił swoim zarządzeniem, bo przyjmujemy do 3% wartości
odtworzeniowej. Jaką stawkę musimy w 2018 roku ustalić, aby podnieść te 31 groszy, żeby
wpływy z czynszów pokrywały budżet. Przy takich kwotach to uważam, że to prawie
inwestycje.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej):
To nie są inwestycje.
Radny Tadeusz Koźma:
Ja rozumiem. Tu są trzy miliony złotych + dodatki mieszkaniowe. Ostatnio wskaźnik wynosił
3.530,00 złotych, automatycznie wzrosną dodatki mieszkaniowe i gmina będzie musiała
koszty te ponieść. Zarządzenie Burmistrza na pewno będzie. Mieszkańcy będą się pytali o to.
Pan Damian Świercz (Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki):
W tej chwili musiałbym zajrzeć do dokumentacji. Tam wszystkie kopie dokumentów mam i
przypomnieć sobie jak to wygląda.
Radny Tadeusz Koźma:
Prezes ZGM-u będzie się tego domagał.
Radny Paweł Mela:
My te wszystkie uchwały dostajemy wcześniej do przeczytania. Są komisje, na których
powinniśmy to rozpatrywać, zadawać pytania, szczegółowo sobie wyjaśniać. Czas sesji to
chyba nie czas, aby tak szczegółowe pytania zadawać. Jeżeli są jakieś problemy to trzeba
zgłosić o wycofanie tej uchwały, bo szkoda czasu.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej):
Najlepszym momentem na wyjaśnianie spraw są komisje. Dziś trudno jest na tak szczegółowe
pytania odpowiedzieć. Niemniej jednak radny ma prawo zadać takie pytania.
Radny Tadeusz Koźma:
Ja na komisji budżetowej poprosiłem, aby wrócić do tej uchwały na druku nr 486. Pytałem się
Pani Przewodniczącej Komisji spraw społecznych, czy tą uchwałą może się zająć. Zaprosiła
mnie w poniedziałek, ale nie mogłem być obecny. Chciałbym także usłyszeć od Pani, czy było
to omawiane, bo dotyczy to naszych mieszkańców.
Radna Monika Kuczyńska:
Jaka była opinia komisji społecznej skoro procedowała tą uchwałę.
Radna Grażyna Buczek:
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Opinia była pozytywna, ponieważ bardzo niskie są stawki czynszowe. Z opłat nie możemy
robić remontów mieszkań. Dlatego tez zapadła taka decyzja żeby te czynsze podwyższać, bo
nie dość, że są zaległości w płatnościach za czynsz to nie może również dokonywać
remontów. To co wpływa z czynszów nie wystarcza na pokrycie remontów. Ludzie domagają
się, aby wymieniono okna, drzwi. Dlatego zachodzi taka potrzeba, aby te czynsze były
podwyższane wraz z tymi latami, jak jest w projekcie. Takie miałam wyjaśnienie.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej):
Ta uchwała nie zobowiązuje gminy do podnoszenia w latach kolejnych tych opłat. Mówimy
tylko o docelowym, możliwym osiągnięciu tego pułapu. Ta uchwała obowiązuje do czasu jej
zmiany i nie powoduje dalszych konsekwencji.
Pan Jacek Szadzewicz (Pracownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Złocieńcu):
Kwoty, które są wskazane w tabeli na poszczególne lata są pewnym szacunkiem, który my
jako ZGM, jako zarządca gminnego zasobu mieszkaniowego, chcielibyśmy uzyskać po to, aby
w perspektywie pewnego czasu 2025 roku w znaczny sposób wyremontować ten zasób
mieszkaniowy. Moje doświadczenia z ostatnich trzech miesięcy wskazują na to, że potrzeby
są olbrzymie. Pewne lokale pamiętają początki XX wieku. Ten szacunek będzie w każdym
roku doprecyzowywany w formie budżetu gminy na następne lata. Ja bym nie sugerował się
tym , że Prezes ZGM, czy sama spółka będzie oczekiwać od gminy nakładów tu wskazanych.
Jednak jeśli osiągnęlibyśmy ten pułap to biorąc pod uwagę nasze zdolności wykonywania
pewnych remontów, pewnych zadań to ta kwota pozwoliłaby nam, aby w pewnej
perspektywie czasu standard naszych lokali poprawić. Bieżący program mieszkaniowy, jego
termin upływa 31 grudnia. Od 1 stycznia pozostalibyśmy bez programu, co utrudniłoby
funkcjonowanie naszej spółki. Ta uchwała pozwala także określić wysokość czynszu. On nie
wzrośnie, ale aby pobierać czynsz potrzebna jest uchwała.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/351/2017 w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach
2018-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy Złocieniec, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
12) w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3
ustawy o gospodarce nieruchomościami – druk nr 487;

Pan Damian Świercz (Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki):
Burmistrz sprzedając lokale może udzielać bonifikaty od ceny ustalonej na podstawie art. 67
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ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Taka bonifikata może być ustalona na
podstawie uchwały rady, jeśli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny. W
uchwale takiej określa się w szczególności warunki udzielania takiej bonifikaty, jak i
wysokość stawek procentowych. Obecnie obowiązująca uchwała w tej sprawie zawiera
bardzo wysokie bonifikaty, co jest dla gminy niekorzystne.
Radny Andrzej Kozubek:
Chodzi mi o tak znaczne obniżenie bonifikat. W związku z tak małymi bonifikatami spadnie
sprzedaż lokali, a w związku z tym wzrosną koszty gminy. Gmina będzie dokładała do
czynszów. Czy to jest dobrze wyliczone? W budynkach po 70 roku tylko do 20%. Do tej pory
było chyba 80% bonifikaty.
Pan Damian Świercz (Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki):
Im młodszy budynek tym mniejsze koszty generuje dla gminy. Premiowane jest dodatkową
bonifikatą wykupywanie wszystkich lokali w danym budynku lub kupowanie ostatniego
lokalu w budynku. To tez ma na celu obniżenie kosztów, jakie gmina ponosi we Wspólnotach
Mieszkaniowych. 99% stawka pozostaje w dalszym ciągu przy najstarszych lokalach w
najgorszym stanie technicznym. 70% stawka będzie obowiązywała dla lokali mieszkalnych
położonych w budynkach wybudowanych przed 31 grudnia 46 roku, a jeżeli wszyscy
jednocześnie kupią te lokale lub ostatni lokal będzie sprzedawany stawka będzie wynosiła
90%. Nie jest to wielka zmiana. Te lokale, te budynki generują dla gminy największe koszty.
Budynki, które zostały wybudowane w latach siedemdziesiątych dla gminy wiążą się z
najmniejszym obciążeniem na modernizację, na wymianę różnych elementów. Dlatego
zasadnym jest, aby nie wyzbywać się tych lokali tylko zostawić je w zasobie gminy.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 2 głosy “wstrzymujące się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/352/2017 w sprawie
zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnych: Zbigniewa Albiniaka i Andrzeja
Kozubka, którzy wstrzymali się od głosu - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
13) w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości,
deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników
do ww. deklaracji i informacji – druk nr 488;

Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Ta uchwała dostosowuje formularze podatkowe do obowiązujących przepisów.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/353/2017 w sprawie
określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek
rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o
gruntach i o lasach oraz załączników do ww. deklaracji i informacji, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
14) zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
– druk nr 489;

Pani Irena Kiełbasa (Kierownik sekcji usług opiekuńczych M-GOPS w Złocieńcu):
W związku z tym, że od 1 stycznia 2018 roku zmienia się stawka godzinowa najniższego
wynagrodzenia z 13,00 zł. na 13,70 zł. to proponujemy zmianę uchwały. Chcemy zmienić
uchwałę w taki sposób, aby nie podawać kwotowo stawki za każdym razem, gdy ona się
zmienia. Chodzi tu o umowy zlecenia, jako usługi uzupełniające do tych normalnych usług
specjalistycznych.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/354/2017
zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania przez
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
15) w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie
realizacji zadania z zakresu jego właściwości – druk nr 490;
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Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Szykujemy się do realizacji zadania. Jest to budowa chodnika w Stawnie. Jest to właściwie
ostatnia miejscowość na terenie naszej gminy, jedno z nielicznych miejsc, gdzie tego chodnika
nie ma. Droga ta jest z roku na rok coraz bardziej uczęszczana. Dlatego w porozumieniu z
powiatem drawskim zadeklarowaliśmy pomoc finansową na wykonanie dokumentacji, która
będzie później rozliczona, po zakończeniu zadania, procentowo.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej):
W Rzęśnicy też nie ma chodnika.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Ale to nie jest droga powiatowa.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/355/2017 w sprawie
udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania z
zakresu jego właściwości, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
16) w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie
realizacji zadania z zakresu jego właściwości – druk nr 491;

Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Dotyczy rozpoczęcia zadania: „Przebudowa ulicy I Dywizji Wojska Polskiego”. Jest to
zadanie, które będzie zlecone jeszcze w tym roku. Dotyczy przebudowy trawnika na
bezpieczny wjazd do szkoły. Dzieci będą mogły bezpiecznie wsiadać i wysiadać z autobusu
lub samochodu. Przy tej okazji powiększy się plac manewrowy dla Straży Pożarnej.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/356/2017 w sprawie
udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania z
zakresu jego właściwości, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
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Punkt 9: Podjęcie uchwał:
17) w sprawie przyjęcia przez gminę Złocieniec zadań z zakresu właściwości Powiatu
Drawskiego – druk nr 492;

Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Jak co roku szykujemy się do przejęcia zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych na
terenie miasta Złocieniec. Potrzebujemy tej uchwały, aby móc ustalić wysokość kwoty
dofinansowania z powiatu na realizację zadań dotyczących utrzymania dróg powiatowych na
terenie Złocieńca. Przy tej okazji powiem, że mieliśmy spotkanie z radnymi powiatowymi, z
wicestarostą i przy tej okazji rozmawialiśmy o potrzebie zwiększenia kwoty, która by nam
pomogła, przynajmniej po części, refundować poniesione koszty, które musieliśmy
przeznaczyć co roku na utrzymanie tych ulic. Jesteśmy na dobrej drodze, a uchwały
potrzebujemy, aby móc negocjować dalej.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej):
Jaka jest przewidywana kwota?
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Do tej pory mieliśmy 210 tysięcy złotych. Kwota, która by nas satysfakcjonowała to kwota
250 tysięcy złotych i o taką kwotę będziemy prosić Radę Powiatu.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej):
Stwierdzam, że na sali jest obecnych 14 Radnych. Nie ma Radnego Jana Macula.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/357/2017 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 (podczas głosowania był nieobecny Radny Jan Macul) lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „ulica Czaplinecka” – druk nr
493.
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Pan Damian Świercz (Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki):
Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z własnej inicjatywy lub na wniosek burmistrza. W
niniejszej sytuacji zaistniała potrzeba zmiany planu w zakresie obsługi komunikacyjnej terenu
objętego planem dotyczącym terenu ulicy Czaplineckiej w stronę Bobrowa. Jest to teren za
stacją paliw Orlen w stronę Budowa po obu stronach drogi publicznej do Budowa oraz teren
od składowiska odpadów w stronę Bobrowa.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/358/2017 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Złocieniec – „ulica Czaplinecka”, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Jan Macul) lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Czego dotyczy temat? Otóż Rada poprzedniej kadencji podjęła uchwałę o zmianie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, który później miał być
użytkowany gospodarczo. Teraz okazuje się, że teren ten jest terenem prywatnym i istnieje
duże niebezpieczeństwo, że będziemy płacić odszkodowanie za wytyczenie dróg, których nie
ma i prawdopodobnie nigdy się nie pojawią. Dlatego wszczynamy procedurę zabezpieczającą
budżet naszej gminy przed ewentualnymi odszkodowaniami, konsekwencjami uchwały, którą
podjęła poprzednia Rada.

Punkt 10: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Radny Edward Herbut
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Mam wniosek, aby kolejna grudniowa sesja odbyła się wcześniej o godzinie 12.00 ponieważ
może ona być dłuższa.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej):
Czy są jakieś uwagi do propozycji Pana Herbuta?
Radny Paweł Mela:
Jeżeli można mieć uwagi to jestem przeciwny.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej):
Zarządzam głosowanie w sprawie wniosku Radnego Herbuta.
10 głosów oddano za godziną 12.00 grudniowej sesji.
Zwołuję sesję 28 grudnia na godzinę 12.00.
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Do Rady wpłynęły dwa pisma. Jedno z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Oddział Zamiejscowy w Koszalinie. Przesłano nam uchwałę składu orzekającego w sprawie
wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2017 roku. Opinia jest
pozytywna, nie będę czytał uzasadnienia, które jest do wglądu w Biurze Rady.
Wpłynęło pismo do Urzędu Miejskiego, ale skierowano je do nas - Indywidualna Praktyka
Stomatologiczna lekarz stomatolog Małgorzata Kozielec-Krysiak dot. remontu
wynajmowanego gabinetu (pismo w załączeniu do protokołu).
Dlaczego to pismo zostało skierowane do nas?
Pan Krzysztof Zacharzewski (Burmistrz Złocieńca):
Żeby podzielić się odpowiedzialnością.
Pan Mirosław Kacianowski (Przewodniczący Rady Miejskiej):
Nie komentuję tego, ale myślę, że to podzielenie się odpowiedzialnością nie będzie skuteczne.
Punkt 11: Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mirosław Kacianowski poinformował, że porządek
obrad został wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknął XLII
Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu (godz. 16.55).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodniczący:
Mirosław Kacianowski
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