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P R O T O K Ó Ł NR V/2011
z V SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 24 lutego 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR V/2011
z V Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 24 lutego 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 V 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 11 radnych). Radni nieobecni:
Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński.

Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad V Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała propozycje zmiany do porządku obrad:
I ZMIANA: Wycofuje się z punktu 11 podpunkt 8 w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa
wodociągu i kanalizacji w miejscowości Wąsosz oraz budowa kanalizacji w Warniłęgu i
Kosobudach” – druk nr 64”
II ZMIANA: Dodaje się do punktu 11 podpunkt 11 w brzmieniu: „projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego,
leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso – druk nr 67”.
III ZMIANA: Dodaje się do punktu 11 podpunkt 12 w brzmieniu: „projekt uchwały w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec
– „Zamkowa” – druk nr 68
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IV ZMIANA: Dodaje się do punktu 11 podpunkt 13 w brzmieniu: „projekt uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Złocieniec – druk nr 71.
V ZMIANA: Przenosi się punkt 8: „Program Lider – możliwości dofinansowania na rok 2011
– informacja ustna” po punkcie 13.
Przewodnicząca poddała poszczególne propozycje zmian pod głosowanie:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 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 (podczas głosowania nie byli obecni radni:
Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński) - lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (10 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 (podczas głosowania nie byli obecni radni:
Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jan Rudy, Jerzy Uchroński) - lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 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 (podczas głosowania nie byli obecni radni:
Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński) - lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 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 (podczas głosowania nie byli obecni radni:
Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński) - lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 5.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany (podczas głosowania nie byli obecni radni:
Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński) - lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.
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 IV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 62.
5. Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
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7. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w
okresie międzysesyjnym.
8. Utworzenie i działalność wolontariatu na terenie gminy Złocieniec – druk nr 52.
9. Prace dotyczące rewitalizacji miasta – stan zaawansowania prac – druk nr 53.
Nowe zadania:
- uporządkowanie terenu na „Wzgórzu Rakowskim”;
- działania dotyczące przejęcia i remontu budynku stacji PKP;
- pozyskanie terenu przy ulicy Krętej na cele publiczne.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji
– samorządowego zakładu budżetowego gminy Złocieniec – druk nr 54;
2) w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – druk nr 55;
3) w sprawie uzgodnienia pozyskania materiału rozmnożeniowego (zrazów) z
pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gm. Złocieniec – druk nr 56;
4) w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
dotyczących pomnika przyrody w Złocieńcu – druk nr 57;
5) zmieniającą uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych – druk nr 58;
6) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 59;
7) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w
Złocieńcu – druk nr 63;
8) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie
spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – druk nr 65;
9) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy Złocieniec – druk nr 66;
10) zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso – druk nr 67;
11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Złocieniec – „Zamkowa” – druk nr 68;
12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Złocieniec – druk nr 71.
11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez gminę
Złocieniec – druk nr 60.
12. Sprawozdanie dotyczące wysokości i rodzaju udzielanych ulg według stanu na dzień 31
grudnia 2010 r. – druk nr 61.
13. Program Lider – możliwości dofinansowania na rok 2011 – informacja ustna.
14. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie sesji.
Punkt 3: Przyjęcie Protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z IV Sesji odbytej 27 stycznia 2011 roku był
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, a teraz leży na stole prezydialnym. Czy ktoś
ma pytania odnośnie treści tego Protokołu? W związku z brakiem pytań przystąpiono do
głosowania.
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Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr IV/2011 z IV Sesji Rady
Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 27 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
głosowania nie byli obecni radni: Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński)
- lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 62.

W punkcie 4 porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

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

Radny Mirosław Żurek złożył interpelację w sprawie ustanowienia, kto jest właścicielem
brzegu przy jeziorze Siecino od „Gęsiej Łączki” do ośrodka „Drawa” w Cieszynie.
W Trybunie Obywatelskiej głos zabrali:
Pan Jan Sciurkowski (Mieszkaniec Złocieńca):
Prasa Głosu Koszalińskiego pisała, że będzie podczas Sesji temat przejęcia budynku PKP, ale
tego dzisiaj w porządku nie ma. Na Dworcu mieszkają trzy rodziny. PKP w listopadzie 2010
roku wyceniło Dworzec na kwotę 470 tysięcy złotych. Dworzec jest piękny. W 1945 roku na
cztery miesiące Dworzec przejęli Rosjanie, a następnie Polacy. Dworzec niszczeje aż żal
patrzeć. Dwa tygodnie temu były duże opady deszczu. Strumieniami lała się woda. 1.5 roku
temu zamontowano piękne, mahoniowe drzwi. Teraz drzwi się nie domykają, nie ma klamek,
są wybite szyby. Były kiedyś dwa piece akumulatorowe. Teraz jest tylko jeden piec i jest na
Dworcu bardzo zimno. Przyjmijcie tysiąc metrów parteru oraz 400 metrów piwnicy. Lokal nr
2 PKP nie zasiedliła przez 15 lat. W Drawsku zaczęto remontować Dworzec. My lokatorzy
lokali nr 1,3,4 żądamy zabezpieczenia w aktach notarialnych pierwokupu lokali z 95%
bonifikatą. Obawiamy się o nasz los. PKP sprzedawała swoje mieszkania właśnie z taką ulgą.
Pani Dorota Hawryluk (Mieszkanka Złocienca):
Jestem mieszkanką ulicy Śląskiej Nr 38. Poinformowano mnie, że najpierw musze nie
zapłacić podatku, a potem wystąpić o jego umorzenie. Burmistrz umorzył mi podatek na
kwotę 55 złotych. Wyszło mi 5 groszy za utrzymanie drogi. Ja odśnieżam zimą tą drogę.
Tylko raz przywieziono mi piasek. Tam znajduje się kratka ściekowa, która regularnie jest
czyszczona przeze mnie i mojego sąsiada. Kratka się zapycha i tworzy się ogromna kałuża. W
Urzędzie Miejskim powiedziano mi, że jest to sprawa ZWiK-u. W styczniu 2010 roku
otrzymałam informację o bezpiecznym wyjeździe, że będzie umieszczone stosowne
oznakowanie. Tam znajduje się droga, a nie ma informacji o skrzyżowaniu. Pytałam, kiedy
będzie wykonana kanalizacja na ulicy Śląskiej. Od tygodnia dzwonię do Pana Kaliniaka w
sprawie wywozu nieczystości płynnych, ale on nie ma czasu. Co mamy zrobić z tymi
ściekami? Składałam wniosek o naprawę drogi. Latem częściowo naprawiono drogę, a
konkretnie jeden podjazd. Napisano, że przy tak dużym nachyleniu drogi nie można położyć
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kostki polbrukowej. Są chyba inne materiały, które można położyć na taką drogę i inne
technologie? Podobno była wizja lokalna w tej sprawie. Odpowiedź, która otrzymałam w tej
sprawie nie satysfakcjonuje mnie. Nie jestem w stanie sama utrzymać tej drogi.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wysłaliśmy zapytanie w sprawie, o której interpelował Rady Żurek. Nie określono, kto
powinien sprzątać, czy wydać zgodę na sprzątanie.
Jeśli chodzi o Dworzec PKP to najpierw Pan Sciurkowski powiedział, że kwota, na jaką
wyceniono budynek nie jest dużą kwotą, a następnie chce Pan upustu przy kupnie lokali w
wysokości 95%. Gdybyśmy przejęli budynek to przy sprzedaży lokali trzeba byłoby
zastosować ulgę 95% w związku z podjętą uchwałą Rady, która mówi, że budynki
wybudowane przed rokiem 1945 są sprzedawane z 95% upustem. Mięliśmy bardzo duże
problemy z opróżnieniem lokali np. w kinie, na stadionie. Jestem zdania, aby ten budynek
został opróżniony, a lokatorom dać lokale zamienne. Ale to jest dopiero przyszłość. Prasa
pisze wszystko co tylko chce. Rada zobowiązała mnie do rozmów z PKP. Czekaliśmy na
wykładnię ustawy. Pracownicy PKP nie wiedzą jeszcze, czy przejąć Dworzec można tylko na
podstawie ustawy. Kwota 470 tysięcy złotych to dla mnie bardzo duża kwota. Gmina
musiałaby się zobowiązać do remontu budynku Dworca. Musielibyśmy dogadać się z
lokatorami budynku oraz dzierżawcami. Zadecydować w temacie pomieszczeń technicznych.
Chcieliśmy dowiedzieć się, czy zadłużenie będzie wystarczające do przejęcia Dworca, ale
powiedziano nam, że przy przejęciu bierze się pod uwagę wycenę nieruchomości. Budynek
został wybudowany w 1913 roku. Jak go przejmiemy to Pan Sciurkowski będzie pierwszy
występował o remont dachu Dworca. Kiedyś można było pozyskać Dworzec za długi za
zgodą PKP. Kwota prawie 500 tysięcy Złotych + remont budynku to bardzo duży wydatek.
To nie jest zadanie gminy. Może wniosek złożony przez Pan Sciurkowskiego do Ministra
Sprawiedliwości da jakiś rezultat i dach Dworca zostanie wyremontowany.
Opinia Rady jest taka, że za tak dużą kwotę nie można przejąć Dworca. Nie stać nas na jego
remont – modernizację.
Pan Jan Sciurkowski (Mieszkaniec Złocieńca) stwierdził, że gminy przejmują budynki
Dworców od 2005 roku.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Gminy kupują budynki Dworców, a nie je przejmują.
Pan Jan Sciurkowski (Mieszkaniec Złocieńca):
Dajcie mi inne mieszkanie, bo jest bardzo trudno mieszkać na Dworcu. Ratujcie Dworzec.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Kto wyremontował WC na Dworcu?
Jeśli chodzi o Panią Hawryluk to ustosunkuję się do tej wypowiedzi na piśmie. Nie można w
taki sposób wyliczać umorzenia podatku. Są podmioty prywatne, które mają koncesję na
wywóz nieczystości płynnych: Pan Kaliniak oraz Pan Danielewicz. My tego nie robimy. Jeśli
chodzi o kanalizację deszczową to zapycha się, ponieważ sąsiedzi Pani Hawryluk podłączyli
się pod deszczówkę. Jest zaprojektowana duża inwestycja od przepompowni na ulicy
Łąkowej aż do Darskowa. Inwestycja uzależniona jest od środków zewnętrznych. My na tą
inwestycję przekażemy 6 mln zł. Nasz wniosek jest w chwili obecnej rozpatrywany. Chcemy
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z tą inwestycją ruszyć jeszcze w tym roku. Zadanie to jest drugie w kolejności. Teraz
wykonujemy stację uzdatniania wody.
Jeśli chodzi o oznakowanie ulicy Śląskiej to trzeba przyznać rację Pani Hawryluk. To jest
droga powiatowa, a gmina ma ją w zarządzaniu.
Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.

Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja w miesiącu lutym 2011 roku odbyła dwa posiedzenia 14 i 21 lutego 2011 roku.
Zakończyła kontrolę prawidłowości rozliczenia środków z budżetu gminy Złocieniec przez
Miejski Klub Sportowy „OLIMP” w Złocieńcu za 2010 rok.
Przewodniczący Komisji odczytał protokół z kontroli (protokół z kontroli stanowi załącznik
do Protokołu).
Radna Elżbieta Frankowska (Członek komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa
publicznego oraz edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego w miesiącu lutym 2011
roku odbyła w dniu 21 lutego jedno posiedzenie wspólnie z wszystkimi komisjami
problemowymi RM – w sprawie rozpatrzenie materiałów na V sesję Rady Miejskiej w
Złocieńcu.
Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki w miesiącu lutym 2011 roku odbyła trzy
posiedzenia:
Pierwsze w dniu 3 lutego 2011 roku w sprawie:
- oświata na terenie gminy Złocieniec.
- sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia zaproponowała cztery warianty łączenia szkół na terenie gminy
Złocieniec. Zwróciła się również z prośbą o przedstawienie do dnia 7 lutego 2011 roku, w
jakich zakresach pracy szkół istnieje największa możliwość uzyskania oszczędności w tych
placówkach.
1. Wariant – jedna szkoła podstawowa i jedno gimnazjum i przedszkole w Złocieńcu.
2. Wariant – dwa zespoły szkół utworzone w SP Nr 1(SP1 + G1) i w SP Nr 3 (SP3 + G2),
autonomiczna SP2 i przedszkole.
3. Wariant - trzy zespoły szkół (SP 1 + G1), (SP3 + G2), (SP2 + przedszkole).
4. Wariant – jedno gimnazjum na ulicy Chopina , oddzielnie SP Nr 1w połączeniu ze SP Nr
2 ulica I Dywizji WP i ulica Orzeszkowej i osobno SP Nr 3 i przedszkole w Złocieńcu.
Drugie w dniu 7 lutego 2011 roku w sprawie:
- oświata na terenie gminy Złocieniec.
- sprawy różne.
Podczas posiedzenia Dyrektorzy SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3, Gm. Nr 1 i Gm. Nr 2
wypowiedzieli się jednomyślnie za pozostawieniem szkół w obecnym systemie oświatowym.
Jednocześnie zadeklarowali, że poczynią odpowiednie kroki w celu pozyskania oszczędności
w swoich placówkach w oparciu o nowe arkusze organizacyjne.
SP Nr 1 – ograniczenie zajęć dodatkowych (od nowego roku szkolnego), redukcja
zatrudnienia (odejście dwóch pracowników na emeryturę).
SP Nr 2 – ograniczenie zajęć korekcyjnych dla dzieci w klasach 1-6.
Gm. Nr 1 – zmniejszenie etatu pedagoga.
Gm. Nr 2 – redukcja zajęć dodatkowych, obsada oddziałów w korelacji między gimnazjami,
zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin.
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Przedszkole – likwidacja oddziału przedszkolnego w Kosobudach, podniesienie opłaty za
przedszkole do 2 złotych za godzinę.
Ponadto Przewodniczący komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki zwrócił się z prośbą do
wszystkich Dyrektorów Szkół i Przedszkola o zastanowienie się jakie istnieją realne
oszczędności na 6 miesięcy bieżącego roku szkolnego.
Trzecie w dniu 21 lutego 2011 roku wspólnie z wszystkimi komisjami problemowymi RM –
w sprawie rozpatrzenie materiałów na V sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu w miesiącu lutym 2011 roku odbyła dwa
posiedzenia.
Pierwsze w dniu 21 lutego 2011 roku - wspólnie ze wszystkimi komisjami problemowymi
RM komisja odbyła w sprawie rozpatrzenia materiałów na V sesję Rady Miejskiej.
Drugie w dniu 21 lutego 2011 roku w temacie:
1. Prace dotyczące rewitalizacji miasta – stan zaawansowania prac. Nowe zadania:
- uporządkowanie terenu na „Wzgórzu Rakowskim”;
- prace związane z uruchomieniem plaży nad jeziorem Rakowo i Maleszewo;
- prace związane z przejęciem budynku stacji PKP.
2. Remonty dróg gminnych.
Komisja podczas posiedzenia zawnioskowała o wystąpienie do właścicieli jezior: Rakowo
Małe i Rakowo Duże oraz Maleszewo o ich właściwe zagospodarowanie tj. o stworzenie
możliwości dostępu do brzegów poprzez niedopuszczanie do zarastania jezior.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący komisji wsi i rolnictwa):
Komisja wsi i rolnictwa w miesiącu lutym 2011 roku odbyła jedno posiedzenie w dniu 21
lutego wspólnie z wszystkimi komisjami problemowymi RM – w sprawie rozpatrzenie
materiałów na V sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Urszula Ptak – przewodnicząca komisji organizacyjnej:
Komisja w miesiącu lutym 2011 roku odbyła jedno posiedzenie w dniu 10 lutego w sprawach
różnych.
Komisja organizacyjna Rady Miejskiej w Złocieńcu podczas posiedzenia zgłosiła wnioski:
1. Wniosek o wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem, czy rejestracja, czyli
ograniczenie ilościowe w przyjmowaniu pacjentów w danym dniu jest dopuszczalne w
ramach podpisanych przez lekarzy rodzinnych kontraktów z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
2. Wniosek o przygotowanie dla Radnych kilku wariantów oszczędnościowych w
oświacie w gminie Złocieniec.
Komisja zawnioskowała także o przygotowanie na najbliższą Sesję RM projektu uchwały
zmieniającego zapis § 15 pkt 3 uchwały Nr IV/35/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Złocieniec na rok 2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku, w sposób umożliwiający płynne
regulowanie zobowiązań Złocienieckiego Ośrodka Kultury dotyczących inwestycji remontu
kina (w załączeniu kserokopia pisma Dyrektora Złocienieckiego Ośrodka Kultury).

Punkt 8: Utworzenie i działalność wolontariatu na terenie gminy Złocieniec – druk nr
52.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
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Na wspólnym posiedzeniu komisji była obecna Pani Kołodziej. Jest to wspaniała kobieta,
która razem z młodzieżą pracuje na rzecz wolontariatu. W Starostwie jest specjalna komórka
ds. wolontariatu, ale nie udało nam się uzyskać potrzebnych nam informacji. Niestety
młodzież nie może brać udziału w wolontariacie na rzecz osób chorych.

Punkt 9: Prace dotyczące rewitalizacji miasta – stan zaawansowania prac – druk nr 53.
Nowe zadania:
- uporządkowanie terenu na „Wzgórzu Rakowskim”;
- działania dotyczące przejęcia i remontu budynku stacji PKP;
- pozyskanie terenu przy ulicy Krętej na cele publiczne.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Wzgórze Rakowskie nie zostało ujęte w programie rewitalizacji. Chcielibyśmy kupić budynek
PKP, ale nie mamy na ten cel środków. Planowane zadania podzielone są na dwa etapy. W
ramach pierwszego zakłada się działania w kwartale między ulicami: Sikorskiego, Wolności,
Rybacką i Bohaterów Warszawy (odtworzenie płyty rynku, powrót do stanu sprzed lat 70tych XX wieku oraz kompleksową przebudowę sąsiadujących z nim ciągów
komunikacyjnych: wymianę nawierzchni dróg, chodników oraz wymianę i rozbudowę
instalacji. Drugi etap obejmuje eliminacje zbędnych kubatur, uzupełnienie zabudowy,
poprawienie estetyki przestrzeni publicznych, adaptację wewnętrznych podwórek kwartału
zabudowy na cele rekreacyjne i komunikacyjne.
My nie jesteśmy przeciwni kupieniu budynku Dworca, ale musimy rozważyć co jest
ważniejsze dla mieszkańców. Potrzebujemy teren pod strefę inwestycyjną, która da miejsca
pracy.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Teren na ulicy Krętej chcemy przeznaczyć na cele publiczne. Pan Kilian zmarł i nie ma z kim
rozmawiać w tym temacie. Budynek znajduje się w centrum miasta. Następuje tam powolna
dewastacja. Kiedyś chcieliśmy nieruchomość tą kupić za 400 tysięcy złotych, ale Pan Kilian
się nie zgodził.
Jeśli chodzi o teren na Wzgórzu Rakowskim to w Projekcie mamy 5 stref działania, w tym
teren tego Wzgórza. Program tworzył odpowiedni Zespół, a projektant pokazał analizę
SWOT. Narzucono nam jaki obszar w pierwszej kolejności może być objęty rewitalizacją
Komisja Europejska wskazała, co można wykonywać w ramach rewitalizacji i uzyskać
stosowną akceptację.
Radna Grażyna Kozak zapytała dlaczego zostało to wyłączone.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wynika to ze wskazówek Komisji Europejskiej. Niedługo otrzymamy pozwolenie na budowę.
Musieliśmy podpisać umowę z archeologiem na 30 tysięcy złotych. Mamy dylemat.
Rewitalizacja będzie nas kosztować 8 mln zł. z tego 50% musi zapłacić gmina. Nie wiemy,
czy jesteśmy w stanie wykonać to w jednym etapie.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji
– samorządowego zakładu budżetowego gminy Złocieniec – druk nr 54;
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 54.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr V/41/2011 w sprawie
stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – samorządowego
zakładu budżetowego gminy Złocieniec, stanowiącą załącznik do protokołu..
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – druk nr 55;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 55.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr V/42/2011 w sprawie
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie uzgodnienia pozyskania materiału rozmnożeniowego (zrazów) z
pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gm. Złocieniec – druk nr 56;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr V/43/2011 w sprawie
uzgodnienia pozyskania materiału rozmnożeniowego (zrazów) z pomników przyrody
zlokalizowanych na terenie gm. Złocieniec, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
dotyczących pomnika przyrody w Złocieńcu – druk nr 57;
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 57.
Uchwała dotyczy drzewa znajdującego się naprzeciw ZDZ.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr V/44/2011 w sprawie
uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika
przyrody w Złocieńcu, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
5) zmieniającą uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych – druk nr 58;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 58. Śmieci
z gminy Złocieniec są wywożone do Drawska, które podniosło stawki za przyjęcie śmieci na
wysypisku.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (10 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr V/45/2011 zmieniającą uchwałę
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych, 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
wstrzymał się od głosu (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Małgorzata Janda, Piotr
Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
6) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 59;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Szukamy oszczędności w budżecie. Zaczynamy od siebie obniżając nasze diety o 10%.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr V/46/2011 zmieniającą
uchwałę 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 (podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 10: Podjęcie uchwał:
7) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w
Złocieńcu – druk nr 63;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Radny Mirosław Żurek zgłosił chęć wystąpienia z komisji rewizyjnej w związku z nadmiarem
zajęć.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr V/47/2011 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 byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
8) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie spłaty
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – druk nr 65;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 65.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr V/48/2011 w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie spłaty wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
9) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy Złocieniec – druk nr 66.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 66. Do tego
projektu dodajemy kwotę z projektu uchwały na druku nr 64, który został wycofany z
porządku obrad. Są to autopoprawki Burmistrza.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr V/49/2011 w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu
budżetu gminy Złocieniec, stanowiącą załącznik do protokołu.
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Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
10) zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso – druk nr 67;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 67
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr V/50/2011 zmieniającą
uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od
nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za
inkaso, stanowiącą załącznik do protokołu..
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Złocieniec – „Zamkowa” – druk nr 68;

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Zmiana została wprowadzona na wniosek Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej i dotyczy terenu
Parafii oraz zaplecza. Przeznaczenie tych terenów jest dwojakie. Działki sprzedane zostały
przez gminę i wspólnie z Parafią. Są działki, które należą w części do gminy i Parafii.
Musimy się domówić, jak je sprzedać. Pokopalniane tereny mają przeznaczenie pod
działalność handlową wieloprzestrzeniową. Pan Szadzewicz temat ten szczegółowo
przedstawił podczas komisji.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr V/51/2011 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec „Zamkowa”, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
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12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Złocieniec – druk nr 71.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Już we wcześniejszym punkcie obrad mówiłem o terenie Pana Kiliana. Zmiana
najprawdopodobniej pozwoli na rozpoczęcie rozmów z obecnymi właścicielami tego terenu.
Konserwator zabytków będzie uzależniał swoją opinię od wcześniejszej zabudowy. Mięliśmy
już opinię w sprawie garaży. Uchwała pozwoli rozpocząć pracę w sprawie planu
szczegółowego na tym terenie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (11 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr V/52/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złocieniec,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Piotr Jurski, Jan Macul, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 11: Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu, prowadzonych
przez gminę Złocieniec – druk nr 60.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała Sprawozdanie, które stanowi załacznik
do protokołu.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jestem zobligowany do przedstawienia takiej informacji Radzie.

Punkt 12: Sprawozdanie dotyczące wysokości i rodzaju udzielanych ulg według stanu na
dzień 31 grudnia 2010 r. – druk nr 61.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Umorzenia są dość duże. Mam nadzieję, że Burmistrz wie co robi.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ze Sprawozdania wynika, że tylko Burmistrz oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej umarzają należności. To są głównie umorzenia osobom fizycznym dot. najmu
lokali, czynszu dzierżawnego. Często przyznajemy osobom lokale socjalne, ale długi
pozostają. W takich przypadkach regulujemy dług w całości lub wstrzymujemy konsekwencje
i patrzymy, czy bieżący czynsz jest opłacany.
Jeśli chodzi o windykację należności to trzeba powiedzieć, że w 2010 roku ściągnięto
zaległości na kwotę ponad 400 tysięcy złotych. Ujęte kwoty w Opiece Społecznej wynikają z
funduszu alimentacyjnego. Ustawodawca od nas wymaga ściągania zaległości. My
przejęliśmy gro spraw już z zadłużeniami. Często komornik pisze, że kwota jest nie do
ściągnięcia.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) zapytała, na czym polega umorzenie zasiłku.
Pani Bożena Kolaszyńska (Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złocieńcu):
Jeśli ktoś nieprawnie pobrał zasiłek to czasami go umarzamy.
Radny Mirosław Kacianowski zapytał, czy 20% zadłużenia odnosi się do rocznego wymiaru
opłat.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) odpowiedział, że tak.

Punkt 13: Program Lider – możliwości dofinansowania na rok 2011 – informacja ustna.

Pan Krzysztof Zacharzewski (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Drawy):
W roku 2010 mięliśmy w końcu okazję zrobić to do czego nas powołano. W województwie
jest 15 grup działania. Nasza grupa obejmuje 98 tysięcy mieszkańców (11 gmin i 2 powiaty).
Jesteśmy drudzy, co do wielkości. Jest do rozdysponowania do 2015 roku prawie 11,5 mln
zł. Kwota ta trafi do tych, którzy złożą odpowiednie wnioski. Biuro chce rzetelnie
informować czym się zajmujemy oraz, że można pozyskać środki. W 2010 roku złożono do
nas 162 wnioski. Byłem dzisiaj na Sesji w Barwicach i jadę jeszcze do Czaplinka.
Rekomendowaliśmy wnioski na kwotę 3,2 mln zł. Fizyczne wykorzystanie środków jest
trudne nawet dla Urzędu Marszałkowskiego.
I nabór trwa od 10 do 25 marca. Przewidziane są trzy działania. Pierwsze „Tworzenie i
rozwój przedsiębiorstw” – 1,2 mln zł.. Drugie działanie „Różnicowanie pozarolniczej
działalności gospodarczej – 650 tys. zł. Małe projekt 1,3 mln zł. Przeszkoliliśmy prawie 600
osób. Wydajemy bezpłatne wydawnictwo. Organizujemy imprezy, głównie dla dzieci.
Składki, jakie gmina płaci to 50 groszy od mieszkańca. W gminie Złocieniec w 2010 roku
złożono wniosków na kwotę 500 tysięcy złotych. Dotyczy to wniosków, które dotarły do
Urzędu Marszałkowskiego.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Kiedy podpiszemy umowę?
Pan Krzysztof Zacharzewski (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Drawy):
W chwili obecnej w centrum uwagi jest „Odnowa wsi”. W miesiącu marcu temat ten
zostanie zamknięty. Województwo zachodniopomorskie jest na ostatnim miejscu. Środki z
PROG-u to chyba już ostatnie środki, z których można skorzystać.
Punkt 14: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Radny Andrzej Kozubek zapytał, czy udało się pozyskać środki z powiatu na remont kina w
Złocieńcu.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Radni przyjęli uchwałę budżetową w kwotach ogólnych, a Zarząd zadecydował o
szczegółowym podziale środków – kwota 800 tysięcy złotych. Żeby podpisać stosowne
porozumienie z naszą gminą muszą podjąć 4 marca uchwałę. Uchwała ta będzie również
obejmowała dopłatę do drogi do Kańska.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 5 Uchwały Nr XVI/106/2007 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29
listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – w
skład komisji ds. nagród za działalność kulturalną wchodzi m.in. trzech członków komisji
edukacji, kultury, sportu i turystyki Rady Miejskiej w Złocieńcu.
W związku z powyższym proszę o zgłoszenie się chętnych do pracy w w.w. komisji
członków komisji edukacji.
Radni Rady Miejskiej wskazali następujących członków do komisji ds. nagród za działalność
kulturalną:
- Pani Elżbieta Frankowska;
- Pan Waldemar Buca;
- Pan Andrzej Kozubek.
Wskazane osoby wyraziły zgodę do pracy w w.w komisji.
Przewodnicząca odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie długu gminy
oraz planowanego deficytu.
Przypomniała o obchodach Święta w dniu 5-go marca oraz o recitalu Pana Leszka Dyblika

Punkt 15: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła V Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 12.45).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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