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odbytej w dniu 31 marca 2011 roku
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P R O T O K Ó Ł NR VI/2011
z VI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 31marca 2011 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 13 Radnych, co stanowi 86,6 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan 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 – Podinspektor ds. Obsługi Biura Rady Miejskiej – Inocenta Jakubik
Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia VI 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 14 radnych).

Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad VI Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała propozycje zmiany do porządku obrad:
ZMIANA: Do punktu 11 dodaje się podpunkt 13 w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Złocieniec w
czasie przekraczającym ten wymiar – druk nr 88”.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie zmianę do porządku obrad. Radni 14 głosami „za”
zagłosowali za powyższą zmianą.
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 V Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 81.
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.
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8. Ocena merytoryczna i finansowa pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Złocieńcu, Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom w zakresie alkoholizmu i narkomanii w Gminie Złocieniec, Sekretarza
GKRPA za 2010 rok oraz ocena realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych za 2010 rok. (Sprawozdanie roczne
Pełnomocnika ds. uzależnień – druk nr 82).
9. Ocena merytoryczna i finansowa realizacji zadań gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii za 2010 rok (Sprawozdanie roczne Pełnomocnika ds. uzależnień – druk nr 83)
10. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec – druk nr 84.
11. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – druk nr 72;
2) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz
przedmiotu działania – druk nr 73;
3) w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec – druk nr 74;
4) w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec – druk nr 75;
5) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków – druk nr 76;
6) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Złocieniec na
rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki – druk nr 77;
7) w sprawie udzielenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Złocieńca
nieruchomości gruntowych gminy Złocieniec jako wkładu niepieniężnego do
spółki – druk nr 78;
8) w sprawie wniesienia infrastruktury technicznej jako wkładu niepieniężnego do
spółki – druk nr 79;
9) w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 80;
10) w sprawie ustalenia płatnej strefy parkowania, wysokości stawek i sposobu
pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej
i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi oraz wysokości opłaty
dodatkowej i sposobu jej pobierania – druk nr 85;
11) w sprawie zmiany budżetu Gminy Złocienec na rok 2011 – druk nr 86;
12) w sprawie zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na
wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na
realizację operacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolniczego
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań objętych Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zadanie pn. „Budowa wodociągu i
kanalizacji w miejscowości Wąsosz oraz budowa kanalizacji w Warniłęgu i
Kosobudach” – druk nr 87.
13) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez gminę Złocieniec w czasie przekraczającym ten wymiar – druk
nr 88”.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.
Punkt 3: Przyjęcie Protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z V Sesji odbytej 24 lutego 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 (14 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr V/2011 z V Sesji Rady
Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 24 lutego 2011 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 81.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Pomieszczenia w przychodni przy Placu 650 – Lecia, które wynajmował Biały Dom wróciły
do gminy. Zostały wypowiedziane umowy najmu. Zostały wydzierżawione firmie
„OWAMED” i panu chirurgowi Chrzanowskiemu. W jednym z pomieszczeń znajduje się
USG pana Chrzanowskiego i w tym gabinecie przyjmuje również pani doktor Paździora
lekarz medycyny pracy. Nie zagospodarowane zostały pomieszczenia po okulistyce. Trwają
rozmowy z NFZ w sprawie opieki nocnej i świątecznej. Konkurs NFZ wygrała firma doktora
Pietrasa. Miejscem wskazane to Drawsko, które prowadzi opiekę dla całego Powiatu
Drawskiego. Prowadzimy rozmowy z NFZ, aby powstał drugi zespół w Złocieńcu. Myślę, że
rozmowy przyniosą efekty. Złocieniec leży centralnie. Podstawowy kontrakt dotyczy
mieszkańców do 50 tysięcy. Myślę, że ten punkt powstanie.
Powiatowa Rada Zatrudnienia w ubiegłym roku miała budżet w wysokości 14 milionów
złotych. Na koniec roku wynosił on już 17 milionów. W tym roku budżet wynosi 3 miliony
złotych i 2 miliony pozyskane z wniosków składanych do programów. Taka sama sytuacja
dotknęła wszystkie Urzędy Pracy. Są to małe środki, które pozwolą na realizację umów z
ubiegłego roku. Złożyliśmy 3 wnioski na pozyskanie środków na 2011 rok
Punkt 5:Interpelacje i zapytania Radnych rady Miejskiej oraz trybuna obywatelska.
Radny Waldemar Buca – złożył dwie interpelacje (interpelacje w załączeniu
na piśmie do protokołu).
Radny Jerzy Uchroński - złożył interpelację w sprawie nowego chodnika na ul. Cieszyńskiej
w Złocieńcu, który nadaje się do przebudowy. Zapytał, czy inwestycja została zapłacona i
odebrana i czy istnieje możliwość naprawy chodnika w ramach gwarancji przez wykonawcę.
Zgłosił, że na terenie miasta znajduje się za mało ścieżek rowerowych i za mało jest stojaków
dla rowerów.
Radny Andrzej Kozubek - zgłosił, aby na ulicy Zaułek postawić znak zakazu wjazdu,
ponieważ mieszkańcy jeżdżą po nie utwardzonym odcinku drogi i rozjeżdżają skarpę.
Radny Mirosław Kacianowski – złożył interpelację w sprawie zamontowanie dwóch lamp
oświetleniowych przy parkingu wybudowanym przez gminę przy ulicy Racławicka 2 i 3.
Radny Jan Macul – złożył dwie interpelacje w sprawie:
- ciągu komunikacyjnego od ulicy Cieszyńskiej do Budowa, który jest nie przejezdny;
- w sprawie podwyżek dla nauczycieli (interpelacja na piśmie w załączeniu do protokołu).
W Trybunie Obywatelskiej głos zabrali:
Pani Barbara Dobraniecka (Prezes ZNP Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Złocieńcu)
Środowisko oświatowe jest zaniepokojone zmianami. Są to drastyczne kroki. Zostają plany,
które przekazali dyrektorzy szkół odnośnie dodatku motywacyjnego, którego możemy być
pozbawieni i to jest niepokojące.
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Pan Antoni Mochol (Sklep Dziecięcy „Smyk” ) – w sprawie opłaty za parking przy ul. 3 -go
Pułku Piechoty w Złocieńcu proponując, aby połowa parkingu była płatna, a druga połowa
pozostała nie płatna. W 2002 roku ustalone były stawki i parking był podzielony na dwie
części płatna i nie płatną. W tedy było 400 podpisów mieszkańców. Na jedno z pism nie
otrzymaliśmy odpowiedzi. Sprawa powróciła po 10 latach.
Pani Małgorzata Krzemińska Bobryk (Pracownia Jubilerska APARD) – w sprawie parkingów
na terenie miasta Złocieńca i opłaty parkingowej za parkowanie na parkingu przy ul. 3 –go
Pułku Piechoty proponując, aby połowa parkingu była płatna, a druga połowa pozostała nie
płatna.
Pani Wiesława Borkowska (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Złocieńcu)
jestem skarbnikiem w zarządzie związku. Pomoc dla związku jest zbędna. Członkowie
związku są ubodzy i chorzy. Stan na dzień dzisiejszy wynosi 600 osób. Wsparcie finansowe
przez gminę w 2010 roku wynosiło 8 tysięcy złotych i dotyczyło wynajmu autokaru.
Stowarzyszenie Trzeciego Wieku dostało 15 tysięcy złotych. Członkowie stowarzyszenia to
lekarze, nauczyciele, wojskowi. Stowarzyszenie zrzesza do 50 osób po przeliczeniu jest to
300 złotych na osobę. W Związku Emerytów na osobę wynosi 13 złotych. Gdy brak środków
dla osób niepełnosprawnych i stowarzyszeń. Proszę, aby ta kwota była równa dla wszystkich
członków. Składka członkowska wynosi 24 złotych z tego 20% odprowadzamy do zarządu
reszta przeznaczona jest na zapomogi losowe, remonty i środki czystości.
Pan Mieczysław Darull (Przewodniczący Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Złocieńcu) – problem powstał jak powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku. My nie mamy
środków, które od razy można zaplanować na cały rok. ten temat drążyłem od początku.
Burmistrz twierdził, że Stowarzyszenie dostaje środki na edukację. Zarzucono mi, że nic nie
robię. Nasi członkowie byli zaskoczeni jak powiedziałem im, że członkowie Trzeciego Wieku
musza się doszkalać. Członkowie nasi powinni dostać tyle co członkowie Stowarzyszenia
Trzeciego wieku. Łączy nas jedno. Ludzie w starszym wieku.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jesteśmy po przetargu. Podpiszemy dwie umowy z ZUK i z firmą ze Stargardu.
MEDICA – jeżeli mówi się o sytuacji, że „Hipokrates” napisał, że rezygnuje z opieki nocnej i
że to jest obowiązkiem gminy zabezpieczyć opiekę. To NFZ powinien wskazać podmiot,
który opieką musi się zająć. Spółka MEDICA wprowadziła zapis, że lekarz przyjmuje 3
godziny i ograniczoną liczbę pacjentów, albo kieruje do innego lekarza lub na inny dzień.
Miałem interwencję jedną od pacjenta, którego lekarz nie chciał przyjąć. Taka jest rola
dzisiejszych lekarzy. Kontrakty na specjalistykę lekarze składają oferty, ale nas nie informują
czy dostają, czy nie. Na dzień dzisiejszy mamy tylko ginekologa i chirurga. Firma OWAMED
prowadzi opiekę medyczną na terenie Czaplinka, Kalisza i w Drawsku. Mogliby prowadzić
specjalistykę też w Złocieńcu, ale nikt nie informował o tym. Specjalistyka będzie w
Złocieńcu, ale na zasadzie komercyjnej. Kontrakty z NFZ zawierane są na 3 lata. Może uda
się coś wynegocjować z NFZ. Nocna opieka wróciła do nas jak bumerang. Biały Dom
pozbawił opieki nocnej mieszkańców Złocieńca. Gmina będzie musiała interweniować do
NFZ.
Ulica Cieszyńska była realizowana przez Zarząd Dróg w Drawsku Pomorskim. Zgłoszenie
zostało już skierowane.
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Rowery i ilość ścieżek rowerowych. Na terenie miasta są stojaki na rowery, które znajdują
się przy Urzędzie Miejskim, na ulicy Kościelnej, osiedlu Czaplineckim i będą na Placu 650 –
Lecia. Jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową to przy realizacji „Schetynówki” powstanie ona od
„Netta” do ulicy Cieszyńskiej wzdłuż ulicy Połczyńskiej.
Aby postawić znaki na drodze nie utwardzonej – ul. Zaułek musi być wniosek z komisji.
Oświetlenie Racławicka 2 i Racławicka 3 – zgłosimy to do Zakładu Energetycznego w
Karlinie.
Podwyżka dla nauczycieli 7%, a budżet gminy 3%. To nie pierwszy raz się dzieje. Na oświatę
przeznaczamy w budżecie gminy 12 milionów do tego subwencje 7 milionów. Na
przedszkola wydajemy 2 miliony złotych, ale nie dostajemy subwencji. Nic nie zrobimy bo
ustawodawca nakazuje, a karta nauczyciela gwarantuje podwyżki i gmina musi wypłacić.
Gmina dokłada do poziomu płac dla nauczycieli 514 tysięcy złotych bez pochodnych. Jest to
poziom płac z karty nauczyciela. Proszę mi powiedzieć czy kiedykolwiek nie podpisałem
protokołu. Po raz pierwszy poprosiłem, aby było zrozumienie ze strony nauczycieli. Gminy
musza dokładać do subwencji. Subwencja wynosi dzisiaj 7 milionów. Ilość dzieci maleje z
roku na rok. na dzień dzisiejszy jest ich 600, a było 1200. Budżet państwa chciał, aby
rekompensata dla gmin wynosiła 25 % na początek, ale do tego nie doszło bo nie było
środków. Nikt nie szuka oszczędności. W oświacie wrze bo nie będzie wypłacony dodatek
motywacyjny. Dyrektorzy szkół na spotkaniach byli za tym, aby ze względu na oszczędności i
na dzisiejszą sytuację wyeliminować dodatki motywacyjne.
Parking – mam przygotowany nowy projekt uchwały na opłaty za parking. Czy wam zależy
abyście mieli klientów, czy nie i aby parking był wolny. Ktoś kto chciał zaparkować w
drawsku w obrębie rynku to miał problem. Firmy same zabiegają o to, aby parking był płatny.
Uważam, że państwo sami zrobiliście sobie na złość. Mi wcale nie zależy na tym jest to
kwota 19 tysięcy dla OSiR. Gra jest nie warta kłótni. Wcześniej były prowadzone rozmowy
odnośnie parkowania i miejsc dla autokarów. To nie ma sensu. Mam propozycję, aby nie było
problemu wprowadzić moją uchwałę. Pismo zostało bez odpowiedzi, ale spotkania były i
pismo było poruszane. Kiedyś zwracali się sklepikarze z ul. 5 Marca. Sami parkowali swoje
samochody na ulicy. Interweniowała gmina bo tam jest bardzo mało miejsca. Od kilku lat
parkują samochody z tyłu.
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku stawało do konkursu. Państwo macie
zagwarantowane środki z ogólnej puli gminy na wyjazdy. Gmina zleca je dla PKS. W
konkursie jest określone na odrębne działania. Stowarzyszenie staje do konkursu i jak wygra
to gmina podpisuje umowę. Nie jest finansowane wprost. Nie organizujemy konkursów jak
jest jedna dyscyplina na kilka stowarzyszeń tylko rozpatrujemy wnioski. Członkowie
Związku Emerytów też są członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nie chciał bym
poróżnić te dwa środowiska bo one się uzupełniają. Uniwersytet nie ogranicza zajęć dla
członków emerytów. W ramach tych środków Uniwersytet nie był wspierany odnośnie
wyjazdów.

Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja w miesiącu marcu 2011 roku odbyła dwa posiedzenia 25 i 28 marca 2011 roku.
Zakończyła kontrolę prawidłowości rozliczenia środków z budżetu gminy Złocieniec przez
Stowarzyszenia:
- Klub Abstynenta „CARPE DIEM” w Złocieńcu za 2010 rok,
- Klub Abstynenta „NIKE” w Złocieńcu za 2010 rok.
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Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja w miesiącu marcu 2011 roku odbyła dwa posiedzenia.
Pierwsze w dniu 24 marca 2011 roku - wspólnie ze wszystkimi komisjami problemowymi
RM komisja odbyła w sprawie rozpatrzenia materiałów na VI sesję Rady Miejskiej.
Komisje podczas posiedzenia jednomyślnie „za” wprowadziły zmiany do projektu uchwały w
sprawie ustalenia płatnej strefy parkowania, wysokości stawek i sposobu pobierania opłaty za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej i zerowej stawki opłaty dla niektórych
użytkowników drogi oraz wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania - druku nr
85.
1. Zmienia się zapis w § 2 ust.1, który otrzymuje brzmienie:
Ustala się stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania zwanej dalej „opłatą” w wysokości 2,00 zł za
pierwszą godzinę parkowania i 2,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania
– we wszystkie dni tygodnia , z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. Od 10.00 do 18.00, z
zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zmienia się zapis w § 2 ust.2, który otrzymuje brzmienie:
Ustala się opłatę abonamentową za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania, zwanej dalej „opłatą abonamentową” w
wysokości 50,00 zł za miesiąc kalendarzowy.
Stosownie do wprowadzonych zmian zmianie ulegnie również załącznik nr 2 i załącznik
nr 3 w.w projektu uchwały.
Komisje zawnioskowały w następujących sprawach:
1. Uporządkowania terenu wokół jeziora Maleszewo, Rakowo Małe i Rakowo Duże, aby nie
zarastały na dziko.
2. Sprawdzenia przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji dlaczego podczas miesięcy letnich
następuje spadek ciśnienia wody w budynkach na Osiedlu Czaplineckim.
Drugie w dniu 25 marca 2011 roku w temacie:
- ocena realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zabezpieczenie
podstawowych usług medycznych, dostęp do leczenia specjalistycznego, opieka nad
przewlekle chorymi, promocja zdrowia.
- ocena pracy Policji i Straży Miejskiej oraz OSP w Złocieńcu.
- wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
- sprawy różne.
Podczas posiedzenia komisja wystosowała następujące wnioski i zapytania do Burmistrza.
1. Wystąpienie z pismem do Komendanta Powiatowej Komendy Straż Pożarnej w Drawsku
Pomorskim o zorganizowanie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla OSP
Złocieniec.
2. Sprawdzenie przez Straż Miejską i pracownika Ref. Gospodarki Komunalnej i Planowania
Przestrzennego UM, czy prawidłowe jest oznakowanie osiedla w Budowie i ulicy
Nadrzecznej w Złocieńcu.
3. Wystąpienie do Powiatowego Komendanta Policji w Drawsku Pomorskim o wzmożenie
kontroli w godzinach między 6 – 7 rano, 15 – 15.30 w południe i w piątki o godzinie 13.20
na ulicach Nadrzeczna, Kosynierów, a w szczególności na ulicy Czwartaków, w związku z
dużym nasileniem ruchu drogowego osób dojeżdżających do pracy w jednostce wojskowej
stanowiących zagrożenie dla dzieci uczęszczających do szkoły Nr 3 w Złocieńcu.
4. Radna Małgorzata Janda w imieniu mieszkańców ulicy Leśnej zawnioskowała w sprawie
zamontowania progów zwalniających na ulicy Brzozowej między ulicą Gdyńską, a ulicą
Warszawską i na ulicy Leśnej na odcinku od ulicy Mazowieckiej do Szczecińskiej.
Wnioski przegłosowano jednomyślnie „za”.
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Ponadto komisja w miesiącu kwietniu 2011 roku zgodnie z planem pracy komisji zajmie się
oceną organizacji ruchu drogowego na terenie gminy, opracowaniem wniosków
zmierzających do koordynacji działań „gospodarzy dróg”.
Podczas spotkania doktor Mysik zaproponował, aby w miarę możliwości naciskać na NFZ w
Szczecinie, aby przystał na podpisanie kontraktów. Stwierdził, że przetargi NFZ zaskoczyły
„Biały Dom”. Komisja może tylko postulować w tej sprawie. Policja nie przedłożyła
sprawozdania, o które prosiła komisja. Przyjęte zostało sprawozdanie Straży Miejskiej.
Proszę, aby te instytucje przysyłały wcześniej materiały do BRM. Na ostatniej komisji
wybrano wiceprzewodniczącego. Została nim Pani Małgorzata Janda.
Jan Macul (Przewodniczący komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki ):
Komisja w miesiącu marcu 2011 roku odbyła trzy posiedzenia.
Pierwsze w dniu 8 marca 2011 roku w temacie:
- reorganizacja sieci szkół na terenie gminy Złocieniec;
- sprawy różne.
Komisja poinformowała, że podczas posiedzenia Dyrektorzy: SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3,
Gm. Nr 1 i Gm. Nr 2 w Złocieńcu wypowiedzieli się jednomyślnie za pozostawieniem sieci
szkół na terenie Złocieńca w obecnym systemie.
Jednocześnie stwierdzili, że wszystkie zmiany dotyczące reorganizacji szkół powinny być
poprzedzone konsultacjami społecznymi z udziałem władz gminnych i radnych Rady
Miejskiej, które powinny być zorganizowane w miesiącu marcu przed VI sesją Rady
Miejskiej.
Dyrektor SP Nr 1 i Dyrektor Gm. Nr 1 o miejscu i terminie spotkania powiadomi pisemnie
Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej.
Dyrektor SP Nr 1 – stwierdziła, że Dyrektorzy wszystkich szkół w miesiącu marcu powinni
otrzymać wytyczne do arkuszy organizacyjnych w celu zaplanowania i wykazania
oszczędności.
Drugie w dniu 22 marca 2011 roku w temacie:
- Miejsko – Gminny Kalendarz Imprez Sportowych i Kulturalnych – sugestie i propozycje;
- realizacja Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec w obszarach: oświata, kultura, sport i
turystyka;
- sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia wypracowała następujące wnioski do realizacji:
1. Weryfikacja kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2011 rok w kontekście
dotowania przez gminę , z uwzględnieniem imprez wiodących.
2. Określenie kierunków rozwoju poszczególnych stowarzyszeń sportowych działających na
terenie gminy Złocieniec, z uwzględnieniem polityki startowej na 2011 rok.
3. Określenie przez Radę Sportu kryteriów oceny osiągnięć sportowych w gminie Złocieniec
w perspektywie roku bieżącego.
Wnioski przegłosowano jednomyślnie „za”.
Trzecie spotkanie wspólnie z wszystkimi komisjami problemowymi RM - komisja odbyła w
dniu 24 marca 2011 roku w sprawie rozpatrzenie materiałów na VI sesję Rady Miejskiej w
Złocieńcu.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja w miesiącu marcu 2011 roku odbyła dwa posiedzenia.
Pierwsze w dniu 23 marca 2011 roku w temacie:
1. Budowa targowiska nad rzeką Wąsawą.
2. Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia wypracowała następujące wnioski do realizacji:
1. Uporządkowanie targowiska miejskiego i terenu wokół, łącznie z likwidacją małego
ogródka przylegającego do ogrodzenia w celu powiększenia powierzchni targowiska.
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2. Rozpoczęcie przez Straż Miejską kontroli posesji na terenie miasta i na terenie gminy pod
względem czystości, ze szczególnym uwzględnieniem porządków na terenie miasta.
3. Radny Stanisław Picheta zwrócił się z wnioskiem o uporządkowanie sprawy wystających
studzienek betonowych w obrębie garaży przy targowisku miejskim od strony ulicy Wąskiej i
Zakole.
Ponadto zawnioskował, aby środki uzyskane ze sprzedaży działek pod budowę garaży
przeznaczyć na modernizację targowiska i terenów wokół garaży.
4. Komisja zawnioskowała o rozpoczęcie działań prywatyzacji i połączenia spółek gminnych.
5. Rozpoczęcie procedury w zakresie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu.
Wnioski przegłosowano jednomyślnie „za”.
Drugie w dniu 24 marca 2011 roku - wspólnie ze wszystkimi komisjami problemowymi RM
komisja odbyła w sprawie rozpatrzenia materiałów na VI sesję Rady Miejskiej.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący komisji wsi i rolnictwa):
Komisja w miesiącu marcu 2011 roku odbyła dwa posiedzenia.
Pierwsze w dniu 21 marca 2011 roku w temacie: (komisja wyjazdowa)
- świetlice wiejskie na terenie gminy Złocieniec;
- stan dróg na terenie sołectw gminy Złocieniec,
- sprawy różne.
Komisja podczas wyjazdowego posiedzenia zaproponowała się ze stanem świetlic wiejskich
na terenie sołectw gminy Złocieniec i przedkłada następujące wnioski do ich realizacji.
1. Darskowo
- rozpatrzenie możliwości przejęcia świetlicy przez gminę (przy obecnym stanie
własności nie ma możliwości pozyskania środków na remont obiektu);
- wykonanie remontu dachu świetlicy i parkietu na sali.
2. Stare Worowo
- możliwość adaptacji piwnicy na pomieszczenia gospodarcze świetlicy;
- remont kapitalny świetlicy.
3. Warniłęg
- położenie płytek w kuchni świetlicy wiejskiej;
- remont dachu i całej świetlicy.
4. Cieszyno
- dokończenie budowy boiska i dojazdu do niego;
- przeanalizowanie możliwości uregulowania dojazdu do boiska i dojazdu do
„Rezydencji Stary Dworzec” - zorganizowanie spotkania z właścicielami Rezydencji,
Radą Sołecką i przedstawicielami gminy w w.w sprawie.
5. Bobrowo
- dokonanie przeglądu gwarancyjnego po remoncie budynku świetlicy wiejskiej.
6. Kosobudy
- remont kapitalny świetlicy wiejskiej z pilnym uwzględnieniem remontu dachu na
dzień dzisiejszy.
7. Rzęśnica
- możliwość pozyskania działki pod budowę nowej świetlicy wiejskiej.
8. Lubieszewo
- pilna naprawa dachu świetlicy wiejskiej;
- malowanie pomieszczeń świetlicy.
9. Stawno
- remont pomieszczeń sanitarnych (zalane ściany) znajdujących się na świetlicy
wiejskiej.
Drugie spotkanie wspólnie z wszystkimi komisjami problemowymi RM - komisja odbyła w
dniu 24 marca 2011 roku w sprawie rozpatrzenie materiałów na VI sesję Rady Miejskiej w
Złocieńcu.

9

Punkt 8: Ocena merytoryczna i finansowa pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Złocieńcu, Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i
przeciwdziałania uzależnieniom w zakresie alkoholizmu i narkomanii w Gminie
Złocieniec, Sekretarza GKRPA za 2010 rok oraz ocena realizacji zadań gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2010 rok.
(Sprawozdanie roczne Pełnomocnika ds. uzależnień – druk nr 82.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała ocenę.
Nie było pytań do oceny.
Punkt 9: Ocena merytoryczna i finansowa realizacji zadań gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii za 2010 rok (Sprawozdanie roczne Pełnomocnika ds.
uzależnień – druk nr 83).
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała ocenę.
Nie było pytań do oceny.
Punkt 10: Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec – druk nr 84.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) – jest to dokument tworzący warunki rozwoju
naszej gminy.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Opieraliśmy się o zapisy z roku 2010. W strategii ujęte są zapisy tych instytucji, które brały w
niej udział. Informacje niektóre są przewidziane do realizacji na 2011 rok. Do końca I
kwartału Burmistrz rozlicza się z realizacji tego materiału. Jest to obraz szczegółowy
realizacji pewnych zadań.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) – w realizacji Strategii bierze udział wiele
instytucji - LOT, Podmioty Gospodarcze, szkoły i inne.
Punkt 11: Podjęcie uchwał.
1)w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – druk nr 72;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 72.
Pan Jurski złożył oświadczenie, że jest kierownikiem Spółki „MEDICA” i dlatego rezygnuje
z mandatu radnego.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
To nie jest tak do końca. Radny nie może prowadzić działalności na mieniu gminy. Samo
pełnienie funkcji kierownika nie jest związane z rezygnacją.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr VI/53/2011 w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego , stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Jan
Macul) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 11: Podjęcie uchwał.
2) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz
przedmiotu działania – druk nr 73;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 73.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr VI/54/2011 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 Jan
Macul) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 11: Podjęcie uchwał.
3)w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec – druk nr 74;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 74.
Pan Andrzej Krauze (Członek Kapituły Medalu) – przedłożył kandydaturę Pana Edwarda
Wujków. Kapituła powinna przyglądać się pracy społecznej kandydata. Pan Wujków na co
dzień jest osobą bardzo skromną i nie rzuca się w oczy. Oddał 461 litrów krwi. Powinien być
to argument jednoznaczny. Podanie jego zostało wsparte przez wszystkie instytucje. Proszę
Radę o przychylenie się i nadanie tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr VI/55/2011 w sprawie
nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i 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 Jan
Macul) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 11: Podjęcie uchwał.
4)w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec – druk nr 75;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 75.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr VI/56/2011 w sprawie
nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i 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 Jan Macul) lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 11: Podjęcie uchwał.
5)w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków – druk nr 76;
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 76.
Spółka przedstawiła materiały odnośnie taryf. Ceny wody w porównaniu do innych miast są
na niskim poziomie. Do stawki wody doliczane jest 8% Vat. Jeśli ktoś chce podlewać
ogródek to od 15 kwietnia do 15 września koszty wody są tańsze.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Od 1 maja wprowadzamy nowe stawki za wodę. Spółka przedstawiła kalkulacje. Przedstawia
je ze swoich kalkulacji wynikłych z kosztów spółki. Gmina jest zobligowana do tego, aby
spełnić unijną derektywę. Do 2015 roku gmina musi odprowadzać 95% ścieków. Jeżeli tego
nie będzie to gminy będą płaciły kary. Na dzień dzisiejszy nie mamy osiągniętego wskaźnika.
Realizujemy zadanie Wąsosz, Warniłęg, Kosobudy. Gminy Złocieniec, Łobez, Bierzwnik i
drawsko realizują program odnośnie kanalizacji na 20 milionów złotych. Z tego jest
dofinansowanie 50%. Jeżeli to zostanie zrealizowane to gmina osiągnie wskaźnik ponad 90%
i będziemy spokojni. Te kwoty, które uzyskane zostaną w ramach środków unijnych nie
uzupełnia otrzymanej kwoty ZWiK. Realizacja zadań Lubieszewo, Darskowo i stacja
uzdatniania wody w Złocieńcu. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy odpowiedniego
uzdatniania. Gminy muszą też realizować program unijny gospodarki śmieciami i odpadami
stałymi. Projekt przewiduje budowę stacji przeładunkowej w Mielenku. Podwyżka śmieci na
dzisiaj jest w granicach 20%. Potem po realizacji tych zadań nie będzie wyższa niż 10%.
Kwota 7,67 po podwyżce nie jest wygórowana w porównaniu z innymi gminami. Nasza
kwota w dopłatach w naszych spółkach musi być zrekompensowana.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) – z roku na rok maleje zużycie wody. Jeżeli rada
nie podejmie tych stawek to i tak po 30 dniach będą obowiązywały z mocy ustawy.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (10 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 3 głosy “wstrzymujące się”) – podjęła Uchwałę Nr VI/57/2011 w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 11: Podjęcie uchwał.
6)w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Złocieniec na rok
2012 środków stanowiących fundusz sołecki – druk nr 77;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 77.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr VI/58/2011 w sprawie
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Złocieniec na rok 2012 środków
stanowiących fundusz sołecki, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 11: Podjęcie uchwał.
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7)w sprawie udzielenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Złocieńca nieruchomości
gruntowych gminy Złocieniec jako wkładu niepieniężnego do spółki – druk nr 78;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 78.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
To nie jest tak, że wojsko oddało nieruchomość za darmo. Na osiedlu w Budowie
przejmujemy przepompownię, którą należy rozebrać i wybudować nową. Mieszkańcy
Budowa będą mieli taką samą stawkę wody jak mieszkańcy gminy. Tą uchwałą majątek
przekazujemy dla ZWiK.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr VI/59/2011 w sprawie,
udzielenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Złocieńca nieruchomości gruntowych gminy
Złocieniec jako wkładu niepieniężnego do spółki, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 11: Podjęcie uchwał.
8)w sprawie wniesienia infrastruktury technicznej jako wkładu niepieniężnego do spółki
– druk nr 79;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 79.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr VI/60/2011 w sprawie
wniesienia infrastruktury technicznej jako wkładu niepieniężnego do spółki, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 11: Podjęcie uchwał.
9)w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 80;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 80.
Jest to uporządkowanie dróg na terenie miasta.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr VI/61/2011 w sprawie
udzielenia zgody na nabycie nieruchomości, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 11: Podjęcie uchwał.
10)w sprawie ustalenia płatnej strefy parkowania, wysokości stawek i sposobu
pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w

13

strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej i zerowej stawki
opłaty dla niektórych użytkowników drogi oraz wysokości opłaty dodatkowej i sposobu
jej pobierania – druk nr 85;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 85.
Odczytała pismo właścicieli zakładów handlowo – usługowych przy ul. 3 go Pułku Piechoty i
5 go Marca w Złocieńcu w sprawie ustalenia płatnej strefy parkowania i wprowadzenia opłaty
za parkowanie samochodu na parkingu przy ul. 3 go Pułku Piechoty. Na posiedzeniu
wszystkich komisji przedłożone były te same postulaty co w piśmie. Komisje zaproponowały
zmiany do projektu uchwały. Burmistrz zaproponował nowy projekt uchwały, który będzie
miał ten sam nr druku 85. Sklepikarze prosili, aby opłata była minimalna. Uchwała nie może
być podmiotowa. Burmistrz dał projekt zmiany na druku 85.
Odczytała opinię Starosty w sprawie strefy płatnego parkowania (opinia w załączeniu do
protokołu).
Radny Jerzy Uchroński:
Nie rozumiem tego, który projekt mamy wziąć pod uwagę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Daję projekt uchwały bo nie może ona działać połowicznie. Daję drugą uchwałę, która znosi
opłatę całkowicie. Parking nie może być płatny, albo nie. Nie mamy opinii Starosty w
sprawie tej uchwały. Nie tylko Burmistrz może być projektodawcą uchwały.
Radny Jan Rudy:
Pracowaliśmy na druku, który dostaliśmy. Jeżeli ten projekt nie przejdzie to zajmiemy się
innym. Proszę podać zmiany, które wypracowały komisje.
Radny Andrzej Kozubek:
Chciałbym przeprowadzić analizę tej uchwały. Strefa A i B w Szczecinie płatna jest 30
złotych. Godzinne parkowanie – 15 minut 0,70 groszy. My proponujemy 50 złotych.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Oczekuję wniosków od radnych.
Radna Grażyna Kozak:
Proponuję 20 złotych miesięcznie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie doprowadzimy do tego, aby abonament kosztował 10 złotych. Ktoś postawi 3 samochody
do sprzedaży i będą stały. Kto wyegzekwuje, że samochody stoją niezgodnie z przepisami.
Potem się okaże, że będą problemy. Na ulicy 5 Marca były też takie problemy. Trzeba to
rozpatrzyć. Niw zgadzam się na 15 minut do sytuacji skrajnej.
Radny Jerzy Uchroński:
Mam propozycję, aby ust. 1 brzmiał 1 złotych za pół godziny, a 2 złote za każda następną
godzinę.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Myślałam, że te stawki były opracowane na komisjach. Na obecną chwilę musza to
sprawdzić. Jest druga uchwała za zajęcie pasa drogowego i to jest cel. Strefa płatnego
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parkowania ma na celu ułatwienie parkowania na parkingach. Wydaje mi się, że zaczynam się
gubić.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Zaproponowała, zmianę do porządku obrad.
Z punktu 11 wycofuje się podpunkt 10 w sprawie ustalenia płatnej strefy parkowania,
wysokości stawek i sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej i
zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi oraz wysokości opłaty dodatkowej
i sposobu jej pobierania – druk nr 85;
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 2 głosy
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – wycofała z porządku obrad projekt uchwały na
druku 85.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” wycofaniem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Mirosław
Kacianowski) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Zmieniliśmy porządek obrad i moje stanowisko jest niezmienne.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Jest możliwość zmiany porządku obrad. Przegłosowaliśmy zmiany do porządku.
Punkt 11: Podjęcie uchwał.
11)w sprawie zmiany budżetu Gminy Złocienec na rok 2011 – druk nr 86;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 86.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr VI/62/2011 w sprawie
zmiany budżetu 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 Mirosław
Kacianowski) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 11: Podjęcie uchwał.
12) w sprawie zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na
wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację
operacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 na zadanie pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Wąsosz
oraz budowa kanalizacji w Warniłęgu i Kosobudach” – druk nr 87.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 87.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr VI/63/2011 w sprawie
zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie
kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań
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objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zadanie pn.
„Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Wąsosz oraz budowa kanalizacji w
Warniłęgu i Kosobudach”, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Mirosław
Kacianowski) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 11: Podjęcie uchwał.
13)w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone
przez Gminę Złocieniec w czasie przekraczającym ten wymiar – druk nr 88;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 88.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Stawka liczona wynosi 35 złotych. Opłata na dzień dzisiejszy wynosi 25 złotych. Kalkulacja
wyliczona spowodowała, że nie można było dochodzić środków jak dziecko brało udział w
dodatkowych zajęciach. Tak było z odpisami za dożywianie. Od tego roku weszła zasada, że
za każdą godzinę rodzice mają zwracane środki. Nie możemy pogłębiać deficytu bo
ustawodawca wprowadził zmiany w przedszkolach, których państwo nie dotuje. Dziś stawka
wynosi 2,45 zł. Gmina dalej jest stratna bo stawka wynosi 200 złotych, a rodzice płacą 100
złotych. Jak dziecko nie przychodzi do przedszkola to zwracamy pieniądze. Dopłacamy
również do wyżywienia. Rodzic płaci tylko część kosztów. Koszty utrzymania całego
przedszkola są dużo wyższe. Do budżetu założone jest 160 tysięcy złotych wpływu od
rodziców. Koszty gminy to 1.250,000 złotych. Z powodu zwrotów mamy połowę tylko tej
kwoty. Dalej będą obowiązywały zwroty jak dziecko nie będzie chodziło do przedszkola.
Chcemy wprowadzić nową stawkę od pierwszego maja.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr VI/64/2011 w sprawie
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Złocieniec w
czasie przekraczającym ten wymiar, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Mirosław
Kacianowski) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 12: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Radna Małgorzata Janda (Przedstawiciel Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Drawsku
Pomorskim) – w sprawie powołania przez Zarząd Powiatu Drawskiego w dniu 15 lutego
2011 roku zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowej formy organizacyjnej, w
której funkcjonuje Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim i
przedstawienia możliwych kierunków zmian w tym zakresie.
Zawnioskowała o porządki na osiedlu Pomorskim;
- zalegający piach po zimie;
- posprzątanie po budowie – blok przy ul. Wielkopolskiej;
- zabiegi higieniczne na drzewach na terenie osiedla.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Nie możemy podjąć zadania finansowania szpitala.
Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Otrzymałem pisma faxem w sprawie szpitala. To nie jest tak, że jest to tylko wola gminy. To
nie sa pozytywne działania w tej spółce. Ustawa wyraźnie mówi, że jeżeli szpital będzie miał
długi to muszą być pokryte przez właściciela. Jak kiedyś patrzyłem z pewnym dystansem na
operatora, to teraz pozytywnie patrzę na szpital w Połczynie, którym zarządza operator.
Odczytał pisma:
- Wicestarosty Powiatu Drawskiego z prośbą o wyrażenie opinii nt. ewentualnego
przystąpienia Gminy Złocieniec do utworzenia spółki komunalnej z udziałem Gmin i Powiatu
Drawskiego celem zmiany formy prawnej zarządzania Szpitalem Powiatowym w Drawsku
Pomorskim.
Zapytał Radnych Rady Miejskiej jaka jest ich opinia w tej sprawie.
Radni jednomyślnie „za” wyrazili negatywną opinię w sprawie udziałów Gminy Złocieniec w
spółce.
- Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarządu Rejonowego w Koszalinie w sprawie
wsparcia finansowego na zakup „Ssztandaru” z okazji 30- lecia powstania Stowarzyszenia.
Radni Rady Miejskiej jednomyślnie „za” nie wyrazili zgody na finansowanie „Sztandaru”.
- Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie
dofinansowania przez gminę Złocieniec w wysokości 3 tysięcy złotych uruchomienia bazy
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku w Zegrzu.
Radni Rady Miejskiej jednomyślnie „za” nie wyrazili zgody na dofinansowanie w.w zadania.
Radna Urszula Ptak – zawnioskowała, aby NFZ w Szczecinie ponownie wznowił kontrakty
na specjalistykę dla Złocińca i dla całego Powiatu Drawskiego – wniosek został
przegłosowany 13 głosami „za”.
Radna Małgorzata Janda – były omawiane poradnie specjalistyczne na terenie Złocieńca,
które się zmniejszyły o połowę. W tej chwili działają tylko przychodnie chirurgiczna,
ginekologiczna, wenerologiczna i przyjmuje logopeda. W Kańsku działa przychodnia
kardiologiczna i rachabilitacyjna. Na dzień dzisiejszy jest to bardzo mało. Ogromna jest
potrzeba poradni okulistycznej. Przy szpitalu w Drawsku jest przychodnia
otolaryngologiczna.
Radny Jerzy Uchroński:
Zawnioskował, aby naciskać na NFZ na rozszerzenie czasowe kontraktów.
Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Aby NFZ ogłosił kontrakt to ktoś musi złożyć oferty.
Radny Jerzy Uchroński:
„Biały Dom” składał ofertę, ale nie dostał.
Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Zwrócę się do firmy „OWAMED” czy będzie zainteresowana ofertą. Jeżeli strony się
dogadają to będzie z korzyścią dla wszystkich. Burmistrz Czaplinka walczy, aby punkt opieki
nocnej medycznej był w Czaplinku.
Radna Elżbieta Frankowska – zawnioskowała, aby firma składująca śnieg na Al. Piastów
posprzątała śmieci, które pozostały po stopionym śniegu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
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Nie można podejmować decyzji o szpitalu jak nic nie wiemy. Trzeba zrobić wspólne
posiedzenie rady w tej sprawie. Odczytała odpowiedź na interpelację pana Krzysztofa
Zacharzewskiego w sprawie remontu dróg.
Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Kiedy zgłaszamy remont drogi do Starostwa, to czekają na udział gminy w kosztach. Musimy
zakończyć zadanie „Schetynówki”. Pozyskane są środki zewnętrzne, a gmina dokłada się
tylko w cząstce. Gmina robi remonty dróg w ramach własnych środków. Gmina dołożyła
również do remontu drogi na Zatonie. Drogę do Wąsosza zrobił Powiat. Odcinek drogi w
Bobrowie zrobiony był z 50% udziałem gminy.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Odczytała pismo Pana Sciurkowskiego w sprawie nie ujęcia w porządku obrad V Sesji RM
odbytej w dniu 24 lutego tematu przejęcia budynku po dworcu PKP.
Radna Grażyna Kozak:
Razem z radnym Waldemarem Bucą uczestniczyliśmy w XV zebraniu Delegatów
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, który dobył się w dniu 30 marca w
Szczecinie.
Pan Zbigniew Buczek(Dyrektor GM Nr 2 w Złocieńcu):
Zapytał o sesję nadzwyczajną, która planowana jest na dzień 7 kwietnia 2011 roku.
Radna Małgorzata Janda:
Zawnioskowała, aby na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu umieścić wykaz
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych NFZ „VADEMECUM
2011”, który będzie do wglądu dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
Pan Zbigniew Buczek(Dyrektor GM Nr 2 w Złocieńcu):
Zapytał ile pacjentów przypisanych jest do lekarza rodzinnego.
Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Kontrakty są na zasadzie pacjentów zgłaszanych dla POZ. Wystarczy, że lekarze zbiorą
deklaracje od pacjentów.
Radna Małgorzata Janda:
Proponuję przeczytać załącznik od strony 101 jakie badania należą się pacjentowi. Lekarz
POZ ma trzy razy większą stawkę na diabetyka i ma w obowiązku skierować na badania jak
na kwartał.
Punkt 12: Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła VI Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 14.00).
Protokołowała:
Jakubik Inocenta

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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