BRM-0052/III/10

P R O T O K Ó Ł NR III/2010
z III SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR III/2010
z III Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 15 Radnych, co stanowi 100 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- Zastępca Burmistrza Złocieńca – Pan Piotr Antończak,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
- Radca Prawny – Jolanta Czepe,
- Sołtysi z terenu gminy Złocieniec,
- Radni Powiatu Drawskiego,
a także: przedstawiciele zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych gminy, szkół.
Wojska, Policji.
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała – Kierownik BRM – Dorota Kowalczyk
Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia III Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Urszula Ptak (godz.
10.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 15 radnych).
Przewodnicząca przedstawiła nowego Prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Pana
Marcina Czerniawskiego.
Punkt 2: Ślubowanie Radnego Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy składają ślubowanie na pierwszej sesji, na
której są obecni. W związku z tym, że Radny Stanisław Picheta nie był obecny na Sesji,
podczas której Radni składali ślubowanie, przystąpi dzisiaj do złożenia ślubowania.
Po odczytaniu roty ślubowania przez najmłodszego radnego powiem imię i nazwisko
Radnego, który potwierdzi wolę ślubowania słowem „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone
z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Proszę Radną Małgorzatę Jandę o odczytanie roty ślubowania, a wszystkich Państwa o
powstanie.
Radna Małgorzata Janda odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców”.
Radny Stanisław Picheta - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
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Punkt 3: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad III Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała propozycje zmian do porządku obrad:
ZMIANA NR I: Do punktu 9 dodaje się podpunkt 15 w brzmieniu: „projekt uchwały w
sprawie maksymalnej wysokości kredytów zaciąganych przez Burmistrza Złocieńca w roku
budżetowym 2011 – druk nr 42”.
ZMIANA NR II: Do punktu 9 dodaje się podpunkt 16 w brzmieniu: „projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 43”.
ZMIANA NR III: Do punktu 9 dodaje się podpunkt 17 w brzmieniu: „projekt uchwały
zmieniający uchwałę 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 44”.
Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca) poprosił o wycofanie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Złocieńca
środków trwałych tj. obiektów budowlanych i urządzeń jako wkładu niepieniężnego (aportu)
do spółki – druk nr 40 – ZMIANA NR 4.
Przewodnicząca poddała poszczególne propozycje zmian pod głosowanie:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 1.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 2.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 3.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 4.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu odczytała porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie Radnego Rady Miejskiej w Złocieńcu.
3. Ustalenie porządku obrad.
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4.
5.
6.
7.
8.

Przyjęcie Protokołów z I i II Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 35.
Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w
okresie międzysesyjnym.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Złocieniec –
druk nr 22;
2) w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot
kosztów podróży służbowych – druk nr 23;
3) w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w
2011 roku (plan pracy rady) – druk nr 24;
4) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na
2011 rok – druk nr 25;
5) w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na
rok 2011 – druk nr 29;
6) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie
gminy Złocieniec – druk nr 30;
7) w sprawie udzielenia zgody na darowiznę nieruchomości – druk nr 31;
8) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy – druk nr 32;
9) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w
Złocieńcu – druk nr 36;
10) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji rozwoju gospodarczego i budżetu
Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania – druk nr 37;
11) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz
przedmiotu działania – druk nr 38;
12) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki
Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania – druk nr 39;
13) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2010 – druk nr 41;
14) w sprawie maksymalnej wysokości kredytów zaciąganych przez Burmistrza Złocieńca w
roku budżetowym 2011 – druk nr 42;
15) zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr
43;
16) zmieniającą uchwałę 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 44.
10. Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2011 rok:
1) komisji organizacyjnej – druk nr 26;
2) komisji rozwoju gospodarczego i budżetu – druk nr 27;
3) komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego – druk nr 28;
4) komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki – druk nr 33;
5) komisji wsi i rolnictwa – druk nr 34.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie Sesji.
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Punkt 4: Przyjęcie Protokołów z I i II Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokoły z I i II Sesji odbytych 2 i 6 grudnia 2010 roku
były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, a teraz leżą na stole prezydialnym. Czy
ktoś ma pytania odnośnie treści tych Protokołów? W związku z brakiem pytań przystąpiono
do głosowania.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr I/2010 z I Sesji Rady
Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr II/2010 z II Sesji Rady
Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 6 grudnia 2010 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z II Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 5: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 35.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym.
Wygrało konsorcjum: EKO-BET ze Złocieńca, „FACH” Henryka Krzywickiego oraz
EVERSPORT z Warszawy.
Rozstrzygnięto także przetarg na adaptację pomieszczeń usługowo mieszkalnych w
Złocieńcu. Umowa zastała podpisana z Zakładem INSTALBUD Pana Żabickiego.
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg 2010/2011 wygrał Zakład Usług Komunalnych ze
Złocieńca.
Rozstrzygnięto także przetarg na adaptację budynku użyteczności publicznej szkoły w
Kosobudach na mieszkania i schronisko młodzieżowe.
Przetarg na dowożenie dzieci wygrał PKS. Tylko oni zgłosili się do przetargu.
Śnieg z miasta jest usuwany na bieżąco. W pierwszej kolejności są odśnieżane mosty,
parkingi, przejścia dla pieszych. 50% sił zostało skierowanych na teren wiejski. Sam
Szymalów musiał być odśnieżony trzykrotnie.
Radna Grażyna Kozak zapytała, czy można na bocznych uliczkach ubijać śnieg walcem, a nie
zgarniać go na boki, przez co ulice stają się coraz węższe.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) stwierdził, że lepszą metod ą jest
zgarnianie lub wywóz śniegu. Tam, gdzie jest konieczność to śnieg jest wywożony.
Pan Piotr Antończak (zastępca Burmistrza Złocieńca): Podobną metodę (z ubijaniem śniegu)
stosują kraje skandynawskie, ale tam mieszkańcy jeżdżą samochodami z oponami z kolcami.
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Radny Jan Macul zapytał, jakie są możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych przy
odśnieżaniu łopatami.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jest problem z środkami. W 2010 roku Urząd Pracy otrzymał 17 mln zł, a na 2011 otrzymał
tylko 4 mln zł. Zobaczymy, jaki będzie nowy budżet. Każdy z mieszkańców powinien trochę
odśnieżyć. Gmina nie jest w stanie ośnieżyć wszystkiego.
Radny Mirosław Żurek:
Po obiady do Opieki przychodzą osoby potrzebujące, ale i takie, które mogłyby w zamian za
obiady poodśnieżać przez godzinę dziennie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W 1994 roku można było wezwać bezrobotnego do pracy.
Radna Grażyna Kozak:
Są mieszkańcy, którzy bardzo ładnie odśnieżają posesje, ale niektórzy parkując swoje
samochody blokują przejazd. Czy Straż Miejska może odholować w takim przypadku
samochód?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jeśli samochód jest zaparkowany prawidłowo to nic nie można zrobić.
Punkt 6: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radna Elżbieta Frankowska złożyła interpelację w sprawie złego stanu chodników na terenie
miasta. Przejścia dla pieszych nie są odkute z lodu co utrudnia poruszanie się osób starszych i
na wózkach inwalidzkich.
Radny Piotr Jurski zapytał jakimi zasadami kieruje się Burmistrz przy sprzedaży mienia
komunalnego o wartości do 200.000,00 złotych (chodzi o lokale w przychodni przy Placu 650
– lecia w Złocieńcu).
Pan Dr Zieliński kupił lokal od gminy, Pani Kozak miała także propozycję, ale nie chciała
kupić lokalu, p. Modelska również kupiła lokal. My już pracujemy w Złocieńcu 12 lat.
Chcemy kupić lokale, nie będziemy występować o ulgi przy kupnie Gmina dysponuje jeszcze
innymi pomieszczeniami.
Radny Waldemar Buca złożył interpelację w imieniu mieszkańców ulicy Podmiejskiej w
sprawie remontu w.w ulicy (interpelacja w załączeniu na piśmie).
Radny Mirosław Żurek złożył interpelację w sprawie drogi powiatowej ze Złocieńca do
Cieszyna, Starego Worowa i do Warniłegu, która od początku zimy nie jest posypywana.
Zaproponował, żeby choć raz w tygodniu drogę posypywać solą, albo żwirkiem.
Radny Piotr Jurski stwierdził, że są to drogi powiatowe, ale to gmina jest odpowiedzialna za
ich utrzymanie.
W ramach Trybuny Obywatelskiej nikt nie zabrał głosu.
Punkt 7: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
To nie jest naszym wymysłem, że trzeba sprzątać i odśnieżać chodniki przy swoich posesjach.
Tak stanowi ustawa. Właściciel jest także odpowiedzialny za zalegający lód. My mięliśmy za
odśnieżanie faktury wyższe niż powiat. Jeśli chodzi o podpisane umowy to zakres utrzymania
dróg powiatowych przez gminę kończy się od „zajączka”. My sprzątamy i odśnieżamy tylko
drogi w granicach miasta.
Burmistrz decyduje o sprzedaży mienia gminy do wartości 200 tysięcy złotych. O sprzedaży
mienia o wyższej wartości decyduje Rada. Pismo zostało skierowane do Burmistrza oraz do
Rady Miejskiej. Najpierw Rada wyraziła zgodę na sprzedaż parteru budynku przy Placu 650lecia w Złocieńcu dla „Hipokratesa”. Teraz zastanawiamy się, czy nie będziemy sami
potrzebowali lokali na I piętrze. Wystąpiono o sprzedaż 4 lokali. Może wyrażę zgodę na
sprzedaż dwóch. Jest pytanie, czy sprzedajemy lokale wszystkie, czy żadnego.
Pan Mysik zrezygnował ze specjalistów w Białym Domku. Wypowiedział umowę dla
podmiotu, który świadczył opiekę nocną i świąteczną dla mieszkańców Złocieńca. Ja czekam
na opinię Rady, czy sprzedawać lokale, czy nie.
Radny Piotr Jurski stwierdził, że Burmistrz sprzedał 6 lokali na I piętrze budynku przy Placu
650-lecia 1 bez opinii Rady, a teraz czeka na taką opinię?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ja w różnych sprawach zasięgałem opinii Rady. Na pewno w tych pomieszczeniach nie
będzie prowadzony handel, czy hurtownia. Jak przenosiliśmy opiekę społeczną to
myśleliśmy, że będzie tak luz, a jest tam coraz ciaśniej. Brakuje miejsca. Mnie się teraz
podejrzewa, że złośliwie nie chcę sprzedać tych lokali.
Jeśli chodzi o ulicę Podmiejską to modernizacja sieci jest tematem przy dyskusji nad
budżetem na 2011 rok. Możecie Państwo napisać, które ulice mają być zrobione. Wpisaliśmy
Osiedle Świerkowa, dwa odcinki: Ostrowice – Kalisz Pom., Wierzchowo – Kalisz Pom. Za
Ostrowice – Złocieniec (rondo) też trzeba zapłacić bo środków jeszcze nie ma. Nie wiem, co z
drogą w Kosobudach, a to jest koszt 200 tysięcy złotych. Wydatki bieżące mają być nie
większe niż dochody bieżące.
Radna Elżbieta Frankowska stwierdziła, że trzeba zwrócić szczególną uwagę na zejścia z
chodników przy przejściach dla pieszych, ponieważ są bardzo śliskie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Pan Prezes słyszy te uwagi i zajmie się tym. Schody, mosty należy odśnieżać do czarnej
nawierzchni.
Punkt 8: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja rewizyjna odbyła jedno posiedzenie w temacie planu pracy komisji na 2011 rok.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła dwa spotkania. Pierwsze z nich dotyczyło pisma w sprawie nie podpisania
umów na opiekę paliatywną. Pismo od gminy zostało w tej sprawie wysłane. Został zgłoszony
wniosek o zorganizowanie w tym temacie spotkania. Mówiono podczas posiedzenia o opiece
nocnej i świątecznej.
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Sprawy odśnieżania normuje ustawa, która mówi, że właściciel musi odśnieżać chodnik
przylegający do posesji.
Radny Jan Macul (Przewodniczący komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze w temacie planu pracy, a drugie wspólnie z
innymi komisjami w sprawie materiałów na sesję.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu odbyła dwa posiedzenia:
I. 9.12.2010 r.
Temat: Projekt budżetu gminy na 2011 rok.
Komisja podczas posiedzenia zgłosiła następujące wnioski:
1. W projekcie budżetu gminy Złocieniec na 2011 rok w dziale 600 – „Transport i łączność”
jest zaplanowana kwota 260.000,00 zł na spłatę zobowiązań dotyczącą remontów dróg
gminnych: Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kasztanowa,
Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, 15-go Sierpnia. Komisja prosi o informację, jaki zakres
prac został wykonany na w.w. ulicach i czy inwestycje zostały już zakończone.
2. Komisja wnosi także o podanie informacji:
1) na jakie konkretnie drogi i chodniki będzie przeznaczona w 2011 roku kwota
300.000,00 zł, z podaniem kwot na poszczególne zadania;
2) jakie budynki komunalne będą remontowane w 2011 roku, łącznie z podaniem
planowanego zakresu prac.
3. Komisja zwraca się z pytaniami:
1) czy w projekcie budżetu na rok 2011 zaplanowano kwotę na remont drogi w
Kosobudach;
2) ile w 2011 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzyma środków za zarządzanie
gminnym zasobem mieszkaniowym;
3) ile w 2010 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał środków na swoją działalność;
4) jakie efekty przyniosły przekazane w 2010 roku dotacje celowe udzielone z budżetu
gminy na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
II. 23.12.2010 r.
Temat: Rozpatrzenie materiałów na III Sesję RM. (posiedzenie wspólne ze wszystkimi
komisjami problemowymi Rady).
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący komisji wsi i rolnictwa):
Komisja wsi i rolnictwa odbyła dwa posiedzenia w następujących tematach:
I. 14.12.2010 r.
Temat: Plan pracy komisji na 2011 rok.
II. 23.12.2010 r.
Temat: Rozpatrzenie materiałów na III Sesję RM. (posiedzenie wspólne ze wszystkimi
komisjami problemowymi Rady).
Radna Urszula Ptak – przewodnicząca komisji organizacyjnej:
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 6 grudnia br.
Temat posiedzenia:
1. Plan pracy Rady Miejskiej na 2011 rok.
2. Sprawy różne.
Podczas posiedzenia Komisja zgłosiła tematy do planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok.
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Komisja zaproponowała także zmiany do uchwały w sprawie zasad, na jakich radnym gminy
Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
Dyrektor NFZ zadzwonił do mnie i poinformował, że dwa podmioty z chirurgii i dwa
podmioty z ginekologii złożyły ofertę na teren gminy Złocieniec. Firma „Mira” została
zatrudniona przez Spółkę z Drawska Pomorskiego łącznie z pracownikami. Od lutego odbędą
się negocjacje i zostaną zwiększone limity.
Szkoda, że Burmistrz sprzedawał po trochu lokale przy Placu 650-lecia. Wystąpiono o kupno
4 lokali. Może ich wartość przekroczy kwotę 200 tysięcy złotych i wtedy o sprzedaży będzie
decydować Rada.
Przewodnicząca rozdała Radnym legitymacje, a następnie ogłosiła 10 minut przerwy w
obradach.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Złocieniec –
druk nr 22;

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak odczytała projekt uchwały na
druku nr 22.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr III/19/2010 w sprawie
ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Złocieniec, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr
Jurski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot
kosztów podróży służbowych – druk nr 23;

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak poddała pod głosowanie dwie
zmiany, jakie zostały zgłoszone podczas wspólnego posiedzenia komisji RM:
ZMIANA NR 1: § 2. otrzymuje brzmienie: „Radnym przysługuje 50% zryczałtowanej diety
miesięcznej za miesiące, w których nie odbywały się sesje oraz posiedzenia komisji stałych
Rady Miejskiej w Złocieńcu, za wyjątkiem przewodniczącego Rady Miejskiej w Złocieńcu,
któremu przysługuje 100% diety.”
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (10 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 3 głosy “wstrzymujące się”) – przyjęła powyższą zmianę.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem wniosku za wyjątkiem Radnego Jana Rudego, który był
przeciwny wnioskowi oraz Radnych: Stanisława Pichety, Andrzeja Kozubka oraz Urszuli
Ptak, którzy wstrzymali się od głosu (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr Jurski)
– lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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ZMIANA NR 2: § 3.1.otrzymuje brzmienie: „Dwie nieobecności radnego w miesiącu na
posiedzeniach komisji lub sesji lub na posiedzeniu komisji i sesji, za wyjątkiem sesji
zwołanych w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, powoduje obniżenie
zryczałtowanej miesięcznej diety o 50%, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 2 głosy “wstrzymujące się”) – przyjęła powyższą zmianę.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem wniosku za wyjątkiem Radnego Jana Rudego, który był
przeciwny wnioskowi oraz Radnych: Stanisława Pichety oraz Urszuli Ptak, którzy
wstrzymali się od głosu (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr Jurski) – lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (10 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 3 głosy “wstrzymujące się”) – podjęła Uchwałę Nr III/20/2010 w sprawie zasad,
na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży
służbowych, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnego Jana Rudego, który był
przeciwny oraz Radnych: Stanisława Pichety, Andrzeja Kozubka oraz Urszuli Ptak, którzy
wstrzymali się od głosu (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr Jurski) – lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak stwierdziła, że w związku z
podjęciem uchwały z powyższymi zmianami trzeba będzie dokonać zmiany w budżecie 2011
roku.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu
w 2011 roku (plan pracy rady) – druk nr 24;

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak odczytała projekt uchwały na
druku nr 24.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr III/21/2010 w sprawie
harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w 2011 roku (plan
pracy rady), stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr
Jurski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu
na 2011 rok – druk nr 25;
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak poddała pod głosowanie dwie
zmiany, jakie zostały zgłoszone podczas wspólnego posiedzenia komisji RM:
ZMIANA NR 1:
W § 1 wiersz nr 1 w tabeli otrzymuje brzmienie:
„Kontrola prawidłowości rozliczenia środków z budżetu gminy Złocieniec przez
Stowarzyszenia: Klub Abstynenta „Nike” w Złocieńcu, Klub Abstynenta „Carpe Diem” w
Złocieńcu oraz Miejski Klub Sportowy „Olimp” w Złocieńcu za 2010 rok – styczeń, luty,
marzec”.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą zmianę.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem zmiany (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr
Jurski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
ZMIANA NR 2:
W § 1 wiersz nr 3 w tabeli otrzymuje brzmienie:
„Kontrola rozliczenia inwestycji prowadzonych przez gminę Złocieniec w 2010 roku
inwestycji: ulica Kaszubska, Świerkowa, Włókiennicza, Nadrzeczna oraz Termomodernizacja
Przedszkola w Złocieńcu. – wrzesień, październik”.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą zmianę.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem zmiany (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr
Jurski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr III/22/2010 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2011 rok,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr
Jurski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
5) w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2011 – druk nr 29;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr III/23/2010 w sprawie
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr
Jurski oraz Radny Mirosław Kacianowski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.
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Punkt 9: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na
terenie gminy Złocieniec – druk nr 30;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr III/24/2010 w sprawie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy
Złocieniec, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr
Jurski oraz Radny Mirosław Kacianowski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
7) w sprawie udzielenia zgody na darowiznę nieruchomości – druk nr 31;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr III/25/2010 w sprawie
udzielenia zgody na darowiznę nieruchomości, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr
Jurski oraz Radny Mirosław Kacianowski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
8) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 32;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr III/26/2010 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr
Jurski oraz Radny Mirosław Kacianowski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
9) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w
Złocieńcu – druk nr 36;
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr III/27/2010 zmieniającą
uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr
Jurski oraz Radny Mirosław Kacianowski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
10) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji rozwoju gospodarczego i budżetu
Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania – druk nr
37;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr III/28/2010 zmieniającą
uchwałę w sprawie powołania komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Rady Miejskiej w
Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr
Jurski oraz Radny Mirosław Kacianowski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
11) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz
przedmiotu działania – druk nr 38;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr III/29/2010 zmieniającą
uchwałę w sprawie powołania komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa
publicznego Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr
Jurski oraz Radny Mirosław Kacianowski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
12) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji edukacji, kultury, sportu i
turystyki Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania –
druk nr 39;
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr III/30/2010 zmieniającą
uchwałę w sprawie powołania komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki Rady Miejskiej w
Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr
Jurski oraz Radny Mirosław Kacianowski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
13) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2010 – druk nr 41;

Przewodnicząca Rady Pani Urszula Ptak odczytała projekt uchwały na druku nr 41 (z
autopoprawkami Burmistrza).
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr III/31/2010 w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2010, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr
Jurski oraz Radny Mirosław Kacianowski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
14) w sprawie maksymalnej wysokości kredytów zaciąganych przez Burmistrza
Złocieńca w roku budżetowym 2011 – druk nr 42;

Przewodnicząca Rady Pani Urszula Ptak odczytała projekt uchwały na druku nr 42.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr III/32/2010 w sprawie
maksymalnej wysokości kredytów zaciąganych przez Burmistrza Złocieńca w roku
budżetowym 2011, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr
Jurski oraz Radny Mirosław Kacianowski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
15) zmieniający uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk
nr 43;
Radny Stanisław Picheta zapytał, jaka jest stawka wyjściowa.
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Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Ustawodawca ustalił stawki maksymalne. Większość obiektów związanych z opieką
zdrowotną będzie zwolnionych z podatku od nieruchomości. W gminie Złocieniec nie jest to
duża kwota.
Radny Stanisław Picheta stwierdził, że w uchwale4 jest mowa o działalności gospodarczej.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr III/33/2010 zmieniającą
uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnego Stanisława Pichety, który był
przeciwny (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr Jurski oraz Radny Mirosław
Kacianowski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
16) zmieniający uchwałę 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 44.

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr III/34/2010 zmieniającą
uchwałę 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.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr
Jurski oraz Radny Mirosław Kacianowski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 10: Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2011 rok:
1) komisji organizacyjnej – druk nr 26;

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak odczytała plan pracy komisji
organizacyjnej na 2011 rok (plan pracy w załączeniu do protokołu).

Punkt 10: Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2011 rok:
2) komisji rozwoju gospodarczego i budżetu – druk nr 27;

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak odczytała plan pracy komisji
rozwoju gospodarczego i budżetu na 2011 rok (plan pracy w załączeniu do protokołu).
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Punkt 10: Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2011 rok:
3) komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego – druk nr 28;

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak odczytała plan pracy komisji
zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego na 2011 rok (plan pracy w
załączeniu do protokołu).

Punkt 10: Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2011 rok:
4) komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki – druk nr 33;

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak odczytała plan pracy komisji
edukacji, kultury, sportu i turystyki na 2011 rok (plan pracy w załączeniu do protokołu).

Punkt 10: Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2011 rok:
5) komisji wsi i rolnictwa – druk nr 34.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak odczytała plan pracy komisji
wsi i rolnictwa na 2011 rok (plan pracy w załączeniu do protokołu).

Punkt 11: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak:
Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Złocieniec - Przewodniczący Rady
Miejskiej w Złocieńcu powołuje Opiekuna Młodzieżowej Rady.
W związku z powyższym informuję, że funkcję Opiekuna Młodzieżowej Rady będzie pełniła
Radna Elżbieta Frankowska.
Do Rady wpłynęło w dniu 17 grudnia br. pismo lekarzy rodzinnych w sprawie sprzedaży 4
lokali na I piętrze budynku przy Placu 650-lecia 1. Były w tej sprawie głosy przeciwne, ja
również jestem przeciwna. Przybywa zadań dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, zakres jest coraz szerszy. Gmina potrzebuje pomieszczeń. Byliśmy na rozmowach
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontralty są podpisywane z osobami fizycznymi
prowadzącymi działalność gospodarczą. Trzeba dokonać wyceny tych pomieszczeń, aby było
wiadomo, czy decyzję w tej sprawie ma podjąć Burmistrz, czy Rada.
Radny Jan Rudy zapytał, czy lokale będą sprzedawane jako całość, czy oddzielnie. Jeśli mają
być sprzedawane oddzielnie to Rada Miejska nie jest kompetentna wydawać w tej kwestii
opinii.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ja mam tylko jedną umowę dzierżawy na 4 lokale. Oni chcą wykorzystać zapis ustawowy, że
mogą kupić lokale jako dzierżawcy. Będę sprzedawał te lokale jako całość. Mam jeden lokal
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dla protetyka, ale kazałem wstrzymać procedurę sprzedaży. Jak będzie decyzja, że nie
sprzedajemy lokali to nie sprzedam także tego lokalu. Albo sprzedajemy lokale, albo w
dalszym ciągu je dzierżawimy. Proszę tą sprawę przedstawić na komisji Rady.
Radny Jan Rudy zaproponował, aby zajęła się tą sprawą komisja zdrowia, spraw społecznych
i bezpieczeństwa publicznego.
Radny Jerzy Uchroński stwierdził, że to jest sprawa gospodarcza i jego komisja nie powinna
się tym zajmować.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wymienione wcześniej lokale mają ok. 100 m2. Licząc po 2 tysiące złotych za metr daje już
200 tysięcy, a wycena będzie zapewne wyższa. Ulgi tu nie będą mogły być zastosowane,
ponieważ będzie to tryb bezprzetargowy.
Pani Stanisława Rak – Lisowska stwierdziła, że Spółdzielnia Mieszkaniowa ma lokale, ale ich
nie sprzedaje tylko dzierżawi.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak:
Cała Rada spotka się dopiero przed następną sesją. To będzie już po terminie na odpowiedź
na pismo. Podejmijmy teraz opinię.
Radny Jan Rudy stwierdził, że aby podjąć decyzję w chwili obecnej Radni mają za mało
danych.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Niech Rada podejmie decyzję do 10 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak zapytała, czy Radni zgadzają
się na propozycję Burmistrza. Dziewięciu Radnych było za propozycją Burmistrza.
Przewodnicząca złożyła życzenia Noworoczne dla Radnych zaproszonych gości oraz ich
rodzin.
Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła III Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 12.40).

Protokołowała:

Przewodnicząca:

.................................
Dorota Kowalczyk

/Urszula Ptak/
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