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P R O T O K Ó Ł NR IV/2011
z IV SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 27 stycznia 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR IV/2011
z IV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 27 stycznia 2011 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 IV Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Urszula Ptak (godz.
10.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 15 radnych).

Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad IV Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała propozycje zmiany do porządku obrad:
ZMIANA: Do punktu 12 dodaje się podpunkt 4 w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie
dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski – druk nr 51”.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawskiego w sprawie odstąpienia od zamiaru wystąpienia Gminy Złocieniec ze
Stowarzyszenia do 25 lutego br.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dzisiaj my podejmujemy uchwałę o wystąpieniu ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Pojezierza Drawskiego, a jutro powiat oraz Kalisz Pomorski. Te sprawy były już poruszane w
ubiegłym roku. Zarząd miał przedstawić informację, ale jej nie przedstawił. We wtorek na
zebraniu również nie było obecnych kilku członków. Początkowo prezesem był Pan Zbigniew
Ptak. Wybrano następnie Pana Lisa ze Szczecinka. Ja zrezygnowałem z członkostwa w
Zarządzie. Działań Stowarzyszenia praktycznie nie było. Nie chcę dalej opłacać składek.
Otrzymacie także Państwo projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia
Inicjatyw Społeczno Gospodarczych. Zakres prac Stowarzyszenia został przejęty przez
Lokalną Grupę Działania. Do Lokalnej Grupy Działania należy 11 gmin.
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Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Pojezierza Drawskiego o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały na druku nr 48.
Radni nie zagłosowali za powyższą propozycją.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu odczytała porządek obrad po zmianie:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z III Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 45.
5. Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
7. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w
okresie międzysesyjnym.
8. Strefa inwestycyjna – działania w kierunku utworzenia strefy i pozyskania inwestorów.
9. Mała architektura w mieście - plany i zadania na 2011 r. – druk nr 46.
10. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego za 2010 r. – druk nr 47.
11. Uchwalenie budżetu gminy Złocieniec na 2011 rok oraz wieloletniej prognozy
finansowej gminy Złocieniec na lata 2011 - 2024:
1) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w
Koszalinie:
- o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Złocieniec na 2011 rok;
- o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazywanego w projekcie
uchwały budżetowej gminy Złocieniec na 2011 r.;
- o przedłożonym projekcie uchwały gminy Złocieniec o wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2011-2024;
2) opinie i wnioski komisji problemowych RM w Złocieńcu do projektu budżetu gminy
Złocieniec na 2011 rok;
3) dyskusja;
4) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2011 – druk
nr 11;
5) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Złocieniec na lata 2011 – 2024 – druk nr 18.
12. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wystąpienia Gminy Złocieniec ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Pojezierza Drawskiego – druk nr 48;
2) w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Złocieniec – druk nr
49;
3) w sprawie udzielenia zgody na przekazanie nakładów poniesionych przez Gminę
Złocieniec na środki trwałe tj. obiekty budowlane i urządzenia jako wkładu
niepieniężnego (aportu) do spółki – druk nr 50;
4) w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski –
druk nr 51.
13. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie sesji.
Punkt 3: Przyjęcie Protokołu z III Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z III Sesji odbytej 30 grudnia 2010 roku był
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, a teraz leży na stole prezydialnym. Czy ktoś
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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 III/2010 z III Sesji Rady
Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z III Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 45.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Odbyło się spotkanie z inwestorem, który postawi 6 wiatraków na gruncie Pana Stanisława
Balińskiego. Inwestor musi wykonać ocenę oddziaływania wiatraków na środowisko.
Gospodarstwo w Starym Worowie wystąpiło o decyzję środowiskową na biogazownię. Aby
mogła funkcjonować biogazownia potrzebna jest kukurydza na kiszonkę z 400 – 600 ha
gruntu.
Rozstrzygnięto przetarg na „Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Złocieniec w roku
2011”. Do przetargu przystąpił tylko PKS Złocieniec.
W Kosobudach przekazano plac budowy do realizacji zadania pn.: „Adaptacja budynków
użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej na mieszkania oraz schronisko młodzieżowe.
Wygrała firma z Drawska Pomorskiego.
Jeśli chodzi o sprzedaż lokali dla Medicy to opinia Radnych była negatywna i tak tez
odpisałem Medice. Otrzymałem 4 pisma w sprawie wydzierżawienia od gminy pomieszczeń:
Od Pani Paździory na gabinet medycyny pracy,, od Pana Chrzanowskiego – chirurga, od Pani
Szymczak – ginekologa oraz Pana Pietrasa, który świadczy opiekę nocną i świąteczną (na
dwa gabinety). Pani Szymczak napisała, że dzierżawi gabinet od Medicy, ale chciałaby
dzierżawić gabinet bezpośrednio od gminy. Wymówiłem od 1 lutego br. za porozumieniem
stron „Białemu Domkowi” dzierżawę pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku przy Placu
650-lecia. Wyraziłem zgodę dla Medicy na poddzierżawienie pomieszczeń, które dzierżawią
od gminy.
Radny Jerzy Uchroński zapytał, czy liczba pomieszczeń, którymi dysponuje gmina jest
wystarczająca, co do zgłoszonych próśb.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
„Biały Dom” dzierżawi trzy lokale za można rzec symboliczną kwotę 700,00 złotych.
Kolejnym krokiem powinno być wypowiedzenie umowy dzierżawy Medice. Na razie
wymówiłem umowę tylko „Białemu Domkowi”. Chirurgię mogę dać bezprzetargowo, a na
resztę pomieszczeń chyba trzeba będzie ogłosić przetarg.
Radny Piotr Jurski:
Niech Burmistrz nie miesza ludziom w głowach. Gabinety dla Pana Pietrasa będą
wykorzystywane tylko w godzinach od 18.00 do 8.00 rano oraz w weekendy. W tych samych
gabinetach może przyjmować np. medycyna pracy.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie chciałem nikomu mieszać w głowie. Jeśli będzie możliwość połączenia czasowego to tak
zrobimy.
Radny Jerzy Uchroński zaapelował, aby tematu tego nie zostawiać samego sobie ponieważ
specjalistyka jest bardzo ważna, a także opieka świąteczna i nocna.

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

Radny Piotr Jurski złożył interpelację w sprawie pozapadanych studzienek na ulicy Parkowej
w Złocieńcu. Nadmienił, że nawierzchnia tej ulicy była modernizowana w 2010 roku.
Radny Mirosław Kacianowski złożył interpelację w sprawie przeglądu ulicy Monte Cassino,
na której po zimie pozapadały się chodniki.
Radny Kazimierz Korzeniowski zgłosił, że na terenie Kosobud przy posesji nr 15 i 16 jest
zawyżony przepust i rozlewająca się woda podtapia budynki.
Radny Jerzy Uchroński zaapelował, aby Burmistrz na bieżąco informował Radnych Rady
Miejskiej jak będzie przebiegał proces budowy wiatraków energetycznych w Darskowie.
Radny Andrzej Kozubek złożył interpelację w sprawie lepszego zabezpieczenie terenu wokół
rozpadającej się cegielni przy ulicy Połczyńskiej w Złocieńcu.
Radny Jan Macul zapytał, jakie są możliwości sfinansowania przez gminę wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej z wykorzystaniem bazy szkół i kadry nauczycielskiej.
W ramach Trybuny Obywatelskiej nikt nie zabrał głosu.
Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ulica Parkowa została już odebrana. Będą dokonywane przeglądy tej drogi. Sprawa zgłoszona
przez Radnego Kacianowskiego już powinna być załatwiona.
Sprawdzimy sprawę przepustu w Rzęśnicy.
Jeśli chodzi o budowę elektrowni wiatrowej to pokazano nam lokalizację trzech elektrowni
oraz trasę przebiegu kabla. To będzie budowla nowoczesna, z zastosowaniem najnowszych
technologii. Śmigła będąporuszać się bardzo powoli, co da ptakom większą szansę na
przeżycie. Odległości między wiatrakami, a budynkami mieszkalnymi muszą spełniać normy.
W Darskowie mają być te odległości jeszcze większe niż dopuszcza się. Informuję Państwa o
tym, umieściliśmy też informację w internecie i na tablicach ogłoszeń. Inwestor stwierdził, że
dla ich wiatraków mamy bardzo dobre wiatry.
Zapytam szkoły, jakie mogą zagwarantować zajęcia dla dzieci w trakcie ferii. Otrzymaliśmy 5
wniosków o autokary na wyjazdy dzieci i młodzieży na ferie. Skorzysta z wyjazdów ok. 200
dzieci. Nie chcemy proponować dzieciom w ferie tylko zajęć przy komputerach, ale przede
wszystkim z wychowania fizycznego.
Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
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Straż Miejska zareagowała natychmiast na zgłoszenie w sprawie cegielni przy ulicy
Połczyńskiej. Przyjechała także Policja oraz Nadzór Budowlany. Teren został zabezpieczony
taśmą. Komin należy rozebrać na koszt właściciela, czyli Księdza Mazura. Kiedyś już część
budynku się rozpadła.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nadzór budowlany powinien wydać decyzję na rozebranie tego budynku i wtedy właściciel
będzie zobowiązany do rozbiórki.

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

Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła jedno spotkanie, w którym uczestniczyli: Prezes ZUK, Komendant SM,
Kierownik M-GOPS. Ocena pracy Prezesa ZUK była bardzo pozytywna. Pan Komendant SM
wskazał na pewne niedociągnięcia w uchwale o porządku na terenie gminy Złocieniec. Pani
Kolaszyńska przekazała, że nie ma problemu osób bezdomnych w czasie zimy. 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.
Sprawy odśnieżania normuje ustawa, która mówi, że właściciel musi odśnieżać chodnik
przylegający do posesji.
Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja rewizyjna w miesiącu styczniu nie parcowała.
Radny Jan Macul (Przewodniczący komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła trzy posiedzenia. Dwa wspólne z innymi komisjami: w sprawie materiałów
na sesję oraz w sprawie sprzedaży lokali dla Medicy. Na trzecim posiedzeniu byli obecni
dyrektorzy placówek oświatowych. Tematem tego spotkania był budżet na 2011 rok.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu odbyła cztery posiedzenia:
I. 19.01.2011 r.
Temat: Projekt budżetu gminy na 2011 rok.
Komisja podczas posiedzenia zgłosiła następujące wnioski:
1. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu zaopiniowała pozytywnie wnioski Komisji
edukacji, kultury, sportu i turystyki:
1) o zwiększenie dotacji dla UKS „Traper” o kwotę 14.000,00 zł na działalność statutową
(sport dzieci i młodzieży) w związku z organizacją dwóch centralnych imprez w gminie
Złocieniec:
1) Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO;
2) Mistrzostwa Polski Młodzików „Puchar Najmłodszych”
oraz udziałem młodzieży w Mistrzostwach Świata Szkół we Włoszech.
Komisja edukacji proponuje powyższą kwotę przesunąć z środków przeznaczonych dla Klubu
Sportowego „Ogniwo”.
2) o zwiększenie środków na działalność statutową UKS „ORLIK” o kwotę 6.000,00 zł.
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Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu proponuje powyższą kwotę przesunąć z środków
przeznaczonych na piłkę nożną.
2. Komisja poparła wniosek UKS „SZKWAŁ” o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2011
rok środków na zakup silnika do pontonu Brig Falcon F500 Sport.
3. Komisja zawnioskowała o przeznaczenie dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2011 roku
kwoty 16 tysięcy zł, a dla Złocienieckiej Orkiestry kwoty 12 tysięcy zł.
4. Komisja zgłosiła wniosek o umieszczenie w budżecie gminy na 2011 rok zadania: „Remont
nawierzchni ulicy Krętej”.
5. Komisja przesyła w załączeniu wniosek do budżetu 2011 roku mieszkańców i właścicieli
działek budowlanych przy ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków oraz pracowników
niepedagogicznych placówek oświatowych.
II. 26.01.2011 r.
Temat: Projekt budżetu gminy na 2011 rok.
Dwa posiedzenia wspólnie ze wszystkimi komisjami Rady.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący komisji wsi i rolnictwa):
Komisja wsi i rolnictwa odbyła dwa posiedzenia wspólnie z innymi komisjami.
Radna Urszula Ptak – przewodnicząca komisji organizacyjnej:
Komisja w styczniu nie odbyła żadnego posiedzenia.

Punkt 8: Strefa inwestycyjna – działania w kierunku utworzenia strefy i pozyskania
inwestorów.

Dyrektor Generalny dr Zbigniew Zychowicz (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Instytutu
Rozwoju Regionalnego):
Dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą Sesję. Jednym z instrumentów wsparcia dla
gmin jest strefa inwestycyjna. W Polsce działa kilkanaście stref. Mają one istnieć do roku
2020, ale najprawdopodobniej termin ten zostanie przedłużony. Inwestor otrzymuje ulgi i
korzyści. W chwili obecnej Instytut pracuje dla kilku gmin. Kończymy już tworzenie strefy
dla Chojny, Myśliborza oraz Nowogardu. Zaczynamy w Gryficach oraz Kaliszu. Strefa to
istotny impuls rozwoju gospodarczego, ponieważ inwestorzy otrzymują ulgę 40% w podatku
dochodowym. W Kostrzyniu prawie nie istnieje bezrobocie, a nawet dowożą z innych
miejscowości pracowników do pracy w Kostrzyniu. Gmina powinna posiadać własny grunt
pod strefę. Może być to grunt prywatny, ale w takim przypadku jest dużo warunków do
spełnienia.
Pan Janusz Gawroński (Konsultant Instytutu Rozwoju Regionalnego):
Naszym partnerem jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Współpracujemy z kilkoma
podstrefami. Specjalna strefa ekonomiczna to status gruntu. Inwestor ma prawo do zwolnienia
z podatku dochodowego do 40% wartości zainwestowanych środków. Średnie
przedsiębiorstwa mają 10% dodatkowo, a małe do 20%. Gmina może zwolnić inwestora z
podatku od nieruchomości, udzielić wsparcia w szkoleniu pracowników. Inwestorzy mogą
również korzystać z środków unijnych, ale to jest już niezależne od gminy. Komisja
Europejska zgadza się na zachęcania przedsiębiorstw, jeśli korzyści odniesie samorząd
lokalny. PRZYKŁAD: teren 10 ha (przy zatrudnieniu 34 osób na 1 ha). Średnia płaca 2450 zł.
Gmina otrzymałaby dochód ok. 61 tysięcy rocznie.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Czy gmina wchodząc do strefy inwestycyjnej może mieć 3-4 ha gruntu, a potem ją
rozszerzyć? Czy przed utworzeniem strefy trzeba wydać na ten cel jakieś środki?
Pan Janusz Gawroński (Konsultant Instytutu Rozwoju Regionalnego):
Nie trzeba wydawać żadnych środków. Gmina inwestuje w infrastrukturę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Czy teren prywatny może wchodzić do strefy np. zurbanizowany teren po ceramice (jest to
spółka austriacka).
Pan Janusz Gawroński (Konsultant Instytutu Rozwoju Regionalnego):
Strefa jest przede wszytskim dla gruntów publicznych. Strfa na gruncie prywatnym to bonus
dla właściciela. Muszą być spełnione dodatkowe warunki: musi być bardzo duży inwestor,
inwestycja do 150 tysięcy EURO, bardzo duże zainwestowanie w nowoczesną technologię
itp. W praktyce to samorząd musi mieć własny grunt.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Teraz podlegamy pod strefę Pomorską, a Pan Dyrektor mówi o strefie Mieleckiej.
Pan Janusz Gawroński (Konsultant Instytutu Rozwoju Regionalnego):
Prawa strona województwa należała do strefy Słubskiej. Teraz to już nie funkcjonuje. Można
prosić ich, ale również Agencję Rozwoju Przemysłu, co jest korzystniejsze. Nie ma
znaczenia, czy jest to grunt zabudowany, czy nie.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Czy pomożecie Państwo znaleźć nam inwestora?
Pan Janusz Gawroński (Konsultant Instytutu Rozwoju Regionalnego):
To jest naszym obowiązkiem i lepsza w tym jest Agencja Rozwoju Przemysłu.
Radny Jan Rudy:
Czy nasza gmina posiada teren nadający się na podstrefę?
Jaki jest czas procedury stworzenia podstrefy?
Jaki byłby koszt infrastruktury terenu pod podstrefę?
Jak procedura będzie trwała 5 lat,a podstrefy mają działać do 2020 roku to czy znajdzie się
inwestor do zainwestowania na tak krótki czas.
Pan Janusz Gawroński (Konsultant Instytutu Rozwoju Regionalnego):
Czas trwania podstref to 31.12.2020 rok. Na 99% będą one trwały dłużej. Nasze
województwo kwalifikuje się do dalszej pomocy i to potrwa ok. 30 lat dłużej.
Dyrektor Generalny dr Zbigniew Zychowicz (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Instytutu
Rozwoju Regionalnego):
Czas trwania procedury to 6-7 miesięcy. My nie jesteśmy firmą komercyjną.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Mamy problem z terenem przy drodze krajowej, który byłby zgodny ze Studium
Zagospodarowania. Teren za składowiskiem odpadów ma wszystkie media, ale jest terenem
prywatnym Państwa Osaków. Na naszych terenach ciągle trafiamy na rzeki, lasy itp. W
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Studium wskazaliśmy tereny przemysłowe przy ulicy Połczyńskiej, Piaskowej oraz
Kosynierów.
Radny Mirosław Kacianowski zapytał, czy jednym z warunków powstania podstrefy nie jest
wskazanie najpierw inwestora.
Pan Janusz Gawroński (Konsultant Instytutu Rozwoju Regionalnego):
To jest tylko usprawnienie procedury, ale nie jest to wymogiem ustawowym.
Radny Mirosław Kacianowski zapytał, czy inne gminy miały problemy z pozyskaniem
inwestora.
Pan Janusz Gawroński (Konsultant Instytutu Rozwoju Regionalnego):
Nie znam gminy, która żałowałaby, że powstała u niej podstrefa.
Radny Mirosław Kacianowski:
My pewnie najpierw musielibyśmy kupić grunt, a potem chcielibyśmy jak najszybciej
odzyskać zainwestowane środki.
Pan Janusz Gawroński (Konsultant Instytutu Rozwoju Regionalnego):
Inwestycja szybko się zwraca, gdy teren jest atrakcyjny dla inwestora.

Punkt 9: Mała architektura w mieście - plany i zadania na 2011 r. – druk nr 46.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Mamy bardzo mało środków na małą architekturze w mieście. Była propozycja, aby
zrezygnować z Szopki Bożonarodzeniowej. Mam nadzieję, że Spółki gminne wspomogą
gminę w tworzeniu małej architektury.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Przy odrobinie dobrej woli pomogą nam. Mają swoich spawaczy itd. Liczymy na dobrą
współpracę.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Mam nadzieję, że Pan Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej również nas wspomoże.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nam nie chodzi np. o fontannie za 1 mln zł, ale o wkładzie 2, 3 tysięcy złotych na jakiś cel +
pomoc spółek w osiągnięciu tego celu.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec) stwierdziła, że ważne jest zaangażowanie
mieszkańców.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nam chodzi o zaangażowanie przedsiębiorców. Można np. ufundować ławkę wokół dębu na
Rynku.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Można ogłosić konkurs na wykonanie takiej ławki. Powinniśmy dbać o to co mamy.
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Punkt 10: Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego za 2010 r. –
druk nr 47.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
W Sprawozdaniu napisano o rewitalizacji. Musimy się spotkać i sprecyzować na co stawiamy
w tej kadencji. Czy ma to być rewitalizacja, rozwój przemysłu, czy może nowe miejsca pracy.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
To jest dopiero początek rewitalizacji. Toczą się procedury administracyjne. Wydano zgodę
na rozbiórkę komina na cegielni.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) zapytała, jakie są możliwości pozyskania środków
na rewitalizację.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
To zależy od naszego budżetu. Musimy zadecydować, co chcemy zrobić. Nie tylko my
wycofujemy się z pewnych inwestycji. Także Unia wymaga od nas, aby budżetu były w miarę
zrównoważone. Rewitalizacja jest pracochłonna i czasochłonna.
Radna Elżbieta Frankowska zapytała, czy będzie realizowana nawierzchnia Alei Piastów i
kasztanowej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie otrzymaliśmy na ten cel środków ze „Schetynówki” i dlatego nie ujęliśmy tych prac w
budżecie. Ludzie proszą o wykonanie infrastruktury na działkach, które zostały kupione pod
budowę domków jednorodzinnych. Czekają nas cięcia wydatków bieżących.

Punkt 11: Uchwalenie budżetu gminy Złocieniec na 2011 rok oraz wieloletniej prognozy
finansowej gminy Złocieniec na lata 2011 - 2024:
1) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w
Koszalinie:
- o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Złocieniec na 2011 rok;
- o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazywanego w projekcie
uchwały budżetowej gminy Złocieniec na 2011 r.;
- o przedłożonym projekcie uchwały gminy Złocieniec o wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2011-2024;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie o przedłożonym projekcie uchwały
budżetowej gminy Złocieniec na 2011 rok; o możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego, wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej gminy Złocieniec na 2011 r.;
o przedłożonym projekcie uchwały gminy Złocieniec o wieloletniej prognozie finansowej na
lata 2011-2024 (opinie w załączeniu do protokołu).
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Punkt 11: Uchwalenie budżetu gminy Złocieniec na 2011 rok oraz wieloletniej prognozy
finansowej gminy Złocieniec na lata 2011 - 2024:
2)opinie i wnioski komisji problemowych RM w Złocieńcu do projektu budżetu gminy
Złocieniec na 2011 rok;
3) dyskusja;

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dochód bieżący w 2011 roku to kwota 36 mln zł. Cały budżet to kwota 42 mln zł.
Jeśli chodzi o wydatki to zapotrzebowanie było o wiele większe (ok. 100 mln zł). Nie da się
tego zrealizować w jeden rok. Został złożony wniosek pracowników niepedagogicznych w
sprawie podwyżki pensji. Niestety nie możemy dać tych podwyżek. Nikt nie otrzymał
podwyżek pensji. Największym zadaniem, które będzie realizowane w 2011 roku, a które
rozpoczęliśmy wcześniej to remont kina „Mewa”. W lutym rozpoczniemy modernizację
Stadionu. Vat wzrósł o 1%, ale nie ujęliśmy tego w budżecie. Zaplanowaliśmy trzy
inwestycje dotyczące kanalizacji w: Wąsoszu, Kosobudach oraz Rzęśnicy. Zadanie w
Wąsoszu jest już prawie zakończone. To wydatek 4 mln zł, gmina przekazuje 1,7 mln zł.
Będziemy również modernizować budynek szkoły w Kosobudach. Będą tam wykonane trzy
mieszkania na pierwszym piętrze. Chcieliśmy zrobić schronisko, ale na ten obiekt jest wiele
innych pomysłów. Będziemy remontować budynek przy ul. Rynek 4 (I etap). Zakupimy
podnośnik, a za rok łódź, maski itp. Kupimy także amfibię dla Obrony Cywilnej oraz
wymienimy maski przeciwgazowe. Są zaplanowane roboty drogowe na kwotę 2,5 mln zł.
Będziemy wykonywali także prace razem z powiatem. Będzie wykonana nawierzchnia drogi
w ramach „Schetynówki”. Od sklepu Netto chcemy zrobić ścieżkę rowerową (bez mostu).
Wydatki bieżące zostały „ucięte” we wszystkich jednostkach. Musimy zwrócić ponad 225
tysięcy złotych subwencji oświatowej, która była przekazana dla Złocieńca w wyniku
przesłania błędnych informacji. Komisja oświaty będzie musiała pomyśleć o zmianach w
oświacie.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Dzisiaj uchwalamy budżet, a dyrektorzy szkół już wyszli.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Czy muszą w Złocieńcu funkcjonować dwa gimnazja, czy wystarczy tylko jedno?
Otrzymujemy 7 mln subwencji, a gmina dokłada do niej jeszcze 3 mln zł. Wyliczymy ile
szkoły powinny otrzymać środków i będą musiały się gospodarzyć. Powinno w gminie być
jedno gimnazjum i dwie szkoły podstawowe. I to trzeba powiedzieć głośno. Na wydatki
bieżące nie możemy wziąć kredytu.
Opieka społeczna to 25% budżetu. Są tam wypłaty obligatoryjne, środki są przekazywane z
budżetu państwa. Nasze środki musieliśmy zmniejszyć. Wszystkie gminy mają takie
problemy. Nasze zadłużenie sięga ponad 50%. Poręczenie dla Złocienieckiego Ośrodka
Kultury powinno być włączone do ogólnego zadłużenia. Może powinniśmy zweryfikować
kwoty wydzierżawianych pomieszczeń. Budżet był zawsze zbyt mały. Budżet na 2011 rok nie
jest budżetem konsumpcyjnym.
Radny Jan Macul:
W odniesieniu do autopoprawek Burmistrza widać, że nie uwzględniają one wniosków
komisji edukacji, które były wnioskami przemyślanymi. Rozumiem, że wynika to z braku
środków.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie uwzględniłem wniosku diabetyków oraz pracowników niepedagogicznych. Zmniejszyłem
kwotę dla „Trapera” o 4 tysiące zł. oraz „Orlika” o 2 tysiące zł. Dla „Szkwału” nie
zaplanowaliśmy całej kwoty potrzebnej do zakupu silnika, ponieważ w tej sprawie został
złożony wniosek do Starostwa o 8 tysięcy zł. „Traper” otrzyma 66 tysięcy złotych + 10
tysięcy na mapę. Propozycje komisji były złożone prawidłowo, ponieważ wskazywały źródło
finansowania. Motywowano zwiększenie kwoty dla „Trapera” dwoma dużymi imprezami w
2011 roku i wyjazdem młodzieży na mistrzostwa świata. Nie zgodziłem się, aby inne
Stowarzyszenia były pozbawione zbyt dużych środków.
Pan Adam Radzimski został Przewodniczącym Rady Sportu. Cztery Sołectwa otrzymały na
ferie po 2 tysiące złotych: Bobrowo, Cieszyno, Stare Worowo i Darskowo.
Radny Jan Rudy stwierdził, że zwiększenie środków dla „Trapera” jest nieuzasadnione.
Federacja ponosi wszystkie koszty. Jak się wyjeżdża na mistrzostwa świata to koszty pokrywa
Związek (noclegi, wyżywienie, dojazd, ubranie). Klub powinien na tych imprezach zarobić.
Radny Zgłosił wniosek o zmniejszenie dla „Trapera” środków o 10 tysięcy złotych.
Radny Jan Macul:
Radny Jan Rudy ma rację, że Związek jest zaangażowany, ale cała organizacja spoczywa na
organizatorze. Wyjazd na Mistrzostwa Świata dotyczy zawodników młodocianych, którzy nie
mają wsparcia finansowego. Koszt przejazdu do Szwecji muszą ponieść sami. My nie
ograniczamy się do organizowania imprezy, ale do wystawienia naszych zawodników.
„Traper” chce zarobić, ale gmina również zarobi. Przyjedzie do nas ok. 500 osób. Jeśli nie
będziemy mięli środków to imprezy nie odbędą się u nas.
Wniosek Radnego Jana Rudego w sprawie zmniejszenia o 10 tysięcy złotych dotacji dla UKS
„Traper” na 2011 rok.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (2 głosy “za”, 7 głosów
“przeciw”, 5 głosów “wstrzymujących się”) nie przyjęła wniosku Radnego Jana Rudego.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że:
- „za” wnioskiem głosowali Radni: Mirosław Kacianowski, Jan Rudy;
- „przeciw” wnioskowi byli Radni: Jan Macul, Waldemar Buca, Grażyna Kozak, Tadeusz
Koźma, Andrzej Kozubek, Urszula Ptak, Stanisław Picheta;
- „wstrzymali się od głosu” Radni: Jerzy Uchroński, Elżbieta Frankowska, Małgorzata
Janda, Kazimierz Korzeniowski, Mirosław Żurek.
Radny Piotr Jurski był nieobecny podczas głosowania.
Radny Mirosław Kacianowski:
Planowano zrównoważenie budżetu cztery lata temu. Gdyby wtedy posłuchano mnie dzisiaj
nie byłoby problemów. Ustawodawca zrobił to za nas.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Realizowaliśmy dużo zadań inwestycyjnych. Pan Kacianowski mówił, że podpisze się pod
inwestycjami, na które zostały pozyskane środki pozabudżetowe. My pozyskaliśmy środki na
wszystkie inwestycje Przykładowo na podnośnik otrzymaliśmy 85% dofinansowania.
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Punkt 11: Uchwalenie budżetu gminy Złocieniec na 2011 rok oraz wieloletniej prognozy
finansowej gminy Złocieniec na lata 2011 - 2024:
4) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2011 –
druk nr 11;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały budżetowej po
autopoprawkach Burmistrza.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr IV/35/2011 w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2011, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnego Mirosław Kacianowskiego,
który był przeciwny uchwale (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr Jurski) – lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Uchwalenie budżetu gminy Złocieniec na 2011 rok oraz wieloletniej prognozy
finansowej gminy Złocieniec na lata 2011 - 2024:
5) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Złocieniec na lata 2011 – 2024 – druk nr 18.

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr IV/36/2011 w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złocieniec na lata 2011-2024,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnego Mirosław Kacianowskiego,
który wstrzymał się od głosu (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr Jurski) – lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 12: Podjęcie uchwał:
1)w sprawie wystąpienia Gminy Złocieniec ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Pojezierza Drawskiego – druk nr 48;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 48.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr IV/37/2011 w sprawie
wystąpienia Gminy Złocieniec ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego,
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 i Radny Jan Rudy) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 12: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Złocieniec – druk
nr 49;

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Patrząc na stawki można powiedzieć, że jest duży wzrost. Do stawek cmentarnych
dopłacaliśmy z budżetu gminy. W 2010 roku była to kwota 118 tysięcy złotych. Są stawki,
które wcale nie wzrosły, ale niektóre wskaźniki są nawet do 60% (poz. 8). Dotyczy to
wykupu grobu na 50 lat. Koszty utrzymania cmentarza są związane z tymi stawkami. W
innych gminach stawki również podnoszono. Jak ceny kształtują się w innych gminach powie
Prezes Zakładu Usług Komunalnych.
Pan Jacek Pierechód (Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Złocieńcu):
W Czaplinku jest podobnie, jak u nas ok. 600 złotych. W Drawsku opłata jest niższa – 200,00
zł, ale cmentarz utrzymuje gmina. W Wierzchowie i Świdwinie również gmina utrzymuje
cmentarz.
Radny Jan Rudy:
W Białogardzie jest 10%, a w Połczynie 9% zasiłku pogrzebowego, jeśli chodzi o stawkę
podstawową.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr IV/38/2011 w sprawie opłat za
korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Złocieniec, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnego Waldemara Bucy, który
wstrzymał się od głosu (podczas głosowania był nieobecny Radny Piotr Jurski) – lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 12: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie udzielenia zgody na przekazanie nakładów poniesionych przez Gminę
Złocieniec na środki trwałe tj. obiekty budowlane i urządzenia jako wkładu
niepieniężnego (aportu) do spółki – druk nr 50.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 50.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) poinformował, że przekazywane jest nowe
mienie.
Radny Jan Rudy stwierdził, że będzie tak, tak długo, jak będzie gmina inwestować w sieć
wodną i kanalizacyjną.
Radna Grażyna Kozak stwierdziła, że Pan Prezes dostaje od gminy mienie to na pewno
wykona część małej architektury w mieście.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr IV/39/2011 w sprawie
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udzielenia zgody na przekazanie nakładów poniesionych przez Gminę Złocieniec na środki
trwałe tj. obiekty budowlane i urządzenia jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki,
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 12: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski –
druk nr 51.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 51.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W roku ubiegłym była ta kwota zaplanowana w budżecie, ale nie wykorzystano jej i
zwrócono ją nam. Poszczególne gminy składają się na ten zakup. Jeśli chodzi o powiat to my
zawsze dajemy więcej niż oni.
Punkt 13: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Radny Jan Rudy zgłosił, że na ulicy Witosa i Słonecznej po przeglądzie oświetlenia jedna z
lamp przy skręcie cały czas mruga, a ostatnia zamontowana na ulicy Witosa jest wyłączana w
nocy. W imieniu mieszkańców ulicy zwrócił się z prośbą, aby ostatnia lampa świeciła całą
noc, a wyłączana była środkowa.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała pismo od Pana Reymana w sprawie
wystawi i koncertu w trakcie uroczystości otwarcia kina Mewa po remoncie.
Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor ZOK) poinformowała, że już odpowiedziała na to
pismo. Uwzględniona zostanie w kalendarzu wystaw wystawa Pana Reymana. Proponowany
Zespół nie zostanie zaproszony ze względu na brak środków finansowych.
W dniu 5 marca 2011 roku o godzinie 17.00 odbędzie się recital Pana Leszka Dyblika.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) poinformowała, że Rada otrzymała Raport o stanie
środowiska, który jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, a następnie podała adres strony
internetowej, na której można się zapoznać z powyższym Raportem. (adres strony został
podany na prośbę Radnych, którzy wybrali taką formę zapoznania się z Raportem).
Wpłynęło także pismo z RIO w sprawie pożytku publicznego, a także zaproszenie na
Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła IV Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 14.15).
Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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