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P R O T O K Ó Ł NR VIII/2011
z VIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 28 kwietnia 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR VIII/2011
z VIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 28 kwietnia 2011 roku.
Na stan 14 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 14 Radnych, co stanowi 100 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- 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.
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała – Kierownik BRM – Dorota Kowalczyk
Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia VIII 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 VIII Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z VI I VII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 96.
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. Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z realizacji
zadań w 2010 roku – druk nr 94.
8.1. Ocena wykorzystanych środków finansowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Złocieńcu za 2010 rok – druk nr 95.
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za rok 2010 – druk nr 93.
10. Działania pozwalające na poprawę infrastruktury turystycznej – druk nr 97:
- zjeżdżalnia na jeziorze Siecino (lub Lubie);
- zagospodarowanie terenu nad rzeką Drawą między mostami na ul. Połczyńskiej i Staszica;
- wyposażenie w sprzęt turystyczny OSiR w Złocieńcu;
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- budowa mariny na wyspie Ostrów.
11. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Złocieniec na rok 2011 – druk nr 89;
2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 90;
3) w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu – druk
nr 91;
4) w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji programu ochrony środowiska opracowanego
dla gminy Złocieniec na lata 2004-2011 obejmujący okres od 01 stycznia 2009 r. do
31 grudnia 2010 r. oraz Sprawozdania z wykonania gminnego planu gospodarki
odpadami opracowanego dla gminy Złocieniec na lata 2004-2011 obejmujący okres
od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r – druk nr 92;
5) w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – druk nr 98.
12. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca razem z Burmistrzem złożyli Panu Zbigniewowi Janiszewskiemu
podziękowania za pracę w komisji mieszkaniowej oraz Panu Krzysztofowi Kabale za pracę w
Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) podziękowała Panu Janiszewkiemu za owocną
pracę w komisji mieszkaniowej i za uporządkowanie wielu spraw.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Za kadencji druha Kabały Osp otrzymało trzy samochody bojowe. Jesteśmy po przetargu na
zakup nowej drabiny za 300 tysięcy złotych. Gmina Złocieniec przekazuje na ten cel tylko
15%,a pozostała część pochodzi z środków zewnętrznych.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Pan Krzysztof walczył o wszystko dla Osp z wielką determinacja i za to mu dzisiaj
dziękujemy.
Pan Krzysztof Kabała:
10 lat to bardzo długi okres czasu. Po miesiącu pracy otrzymałem z Urzędu pismo, aby
przekazać podnośnik dla ZUK-u. Moja praca kończy się tym, że sama gmina przekazuje nam
nowy podnośnik. Kończy się moja praca w OSP. Ludzie pytają ile zarabiam pieniędzy, a ja
powtarzam, że jest to praca społeczna. W chwili obecnej Jednostka obraca setkami tysięcy
złotych. Jednostka jest wyposażona w doskonały sprzęt. Dziękuję pracownikom Urzędu
Miejskiego Pani Dorocie Wojas, Panu Waldemarowi Sabatowi, Pani Krystynie Czutko oraz
mojej mamie i żonie.

Punkt 3: Przyjęcie Protokołów z VI i VII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z VI Sesji odbytej 31 marca 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 VI/2011 z VI Sesji Rady
Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 31 marca 2011 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z VII Sesji odbytej 7 kwietnia 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.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr VII/2011 z VII Sesji Rady
Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 7 kwietnia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 96.

W punkcie 4 porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radny Mirosław Kacianowski złożył interpelację w sprawie naprawy nawierzchni ulic:
Obrońców Westerplatte łącznie z placem, Bohaterów Monte Cassino (zapada się jezdnia przy
studzience kanalizacyjnej), ZWP nr 1 (namalowanie pasów).
Radna Urszula Ptak zwróciła się z prośbą do Burmistrza w następujących sprawach:
1. Powiadomienie wszystkich instytucji (ZWiK, ZUK, Telekomunikacja), aby dokonały
przeglądu studzienek i włazów znajdujących się na terenie miasta. Przy Placu 650-lecia nie
ma części włazu do studzienki.
2. Interwencja w sprawie pawilonu handlowego znajdującego się przy ulicy 5-go Marca (zły
stan techniczny budynku).
3. Naprawienie nawierzchni ulicy po remoncie budynku przy ul. 5-go Marca - róg ulicy
Pustej.
4. Usprawnić komunikację między Zakładem Usług Komunalnych, a osobami zajmującymi
się sprzątaniem miasta.
Radny Kazimierz Korzeniowski złożył interpelację w sprawie postawienia znaku zakazu
wjazdu samochodów powyżej 15 ton na nowo wyremontowanej drodze w Rzęśnicy. Wjazd
od drogi krajowej nr 20 w kierunku Darskowa.
W ramach Trybuny Obywatelskiej nikt nie zabrał głosu.
Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jeśli chodzi o zapadające się studzienki to zorganizujemy w tym temacie odpowiednie
spotkanie.
W sprawie ulicy Pustej Pan Prezes powinien sobie zapisać ten temat.
Jeśli chodzi o budynek przy ulicy 5-go Marca to potwierdza się powiedzenie, że prowizorki są
najtrwalsze. Wielokrotnie były zgłaszane interwencje do Nadzoru Budowlanego.
Wystąpiliśmy także o rozbiórkę tego budynku. Jak nie będzie w tej sprawie odzewu to
napiszę do wojewódzkiego nadzoru budowlanego. O stanie budynku są poinformowane
odpowiednie instytucje m.in.: Policja, SANEPID.
Ustawienie znaku drogowego wiąże się z uruchomieniem całej procedury, co uczynimy i
wystąpimy do specjalnej komisji działającej przy Starostwie Powiatowym.
Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.

Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja rewizyjna zakończyła kontrolę prawidłowości rozliczenia środków z budżetu gminy
Złocieniec przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „CARPE DIEM” w Złocieńcu za 2010
rok. Przewodniczący Komisji odczytał protokół z kontroli (protokół z kontroli stanowi
załącznik do Protokołu) oraz pismo Burmistrza Złocieńca ustosunkowujące się do wniosków
pokontrolnych.
Komisja rewizyjna zakończyła kontrolę prawidłowości rozliczenia środków z budżetu gminy
Złocieniec przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „NIKE” w Złocieńcu za 2010 rok.
Przewodniczący Komisji odczytał protokół z kontroli (protokół z kontroli stanowi załącznik
do Protokołu).
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego w miesiącu kwietniu
2011 roku odbyła 2 posiedzenia: wspólnie z wszystkimi komisjami problemowymi RM – w
sprawie rozpatrzenie materiałów na VIII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu oraz w sprawach
organizacyjnych komisji.
Radny Jan Macul (Przewodniczący Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki)
Komisja w miesiącu kwietniu 2011 roku odbyła jedno posiedzenie wspólnie ze wszystkimi
komisjami Rady w temacie VIII Sesji RM.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu w miesiącu lutym 2011 roku odbyła dwa
posiedzenia: w dniu 20 kwietnia br.
Temat posiedzenia:
1. Możliwość reorganizacji Spółek Gminnych.
2. Działania pozwalające na poprawę infrastruktury turystycznej:
- budowa mariny na wyspie Ostrów;
- zjeżdżalnia na jeziorze Siecino (lub Lubie);
- wyposażenie w sprzęt turystyczny OSiR w Złocieńcu;
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zagospodarowanie terenu nad rzeką Drawą między mostami na ul. Połczyńskiej
i Staszica.
3. Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia wycofała swój wniosek z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie
rozpoczęcia działań prywatyzacji i połączenia spółek gminnych.
oraz w dniu 21 kwietnia 2011 r. (posiedzenie wspólne wszystkich komisji)
Temat posiedzenia:
1. Rozpatrzenie materiałów na VIII Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
2. Sprawy różne.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący komisji wsi i rolnictwa):
Komisja wsi i rolnictwa w miesiącu kwietniu 2011 roku odbyła jedno posiedzenie w dniu 21
kwietnia wspólnie z wszystkimi komisjami problemowymi RM – w sprawie rozpatrzenie
materiałów na VIII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Urszula Ptak – przewodnicząca komisji organizacyjnej:
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 18 kwietnia br.
Tematy posiedzenia:
1. Program obchodów Święta 3-go Maja – sprawy organizacyjne.
2. Współpraca z miastami partnerskimi.
3. Uporządkowanie Góry Rakowskiej.
4. Możliwość reorganizacji Spółek Gminnych pod względem prawnym.
5. Sprawy różne.
Proponuję, aby czyn społeczny odbył się 19 maja po posiedzeniu wspólnym komisji o godz.
13.00.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Zapraszam prezesów spółek wraz ze swoimi pracownikami do przyłączenia się do tego czynu
społecznego

Punkt: 8: 8. Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
z realizacji zadań w 2010 roku – druk nr 94.
8.1. Ocena wykorzystanych środków finansowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Złocieńcu za 2010 rok – druk nr 95.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Materiał przygotowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest bardzo
obszerny. Widać, że jest bardzo duży zakres działań.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na dzień dzisiejszy M-GOPS ma bardzo dużo zadań. ¼ budżetu (ok. 10 mln zł)
przekazywana jest na opiekę społeczną. Są to znaczne środki. Zakres zadań wynika z ustaw.
Mamy jedyni w powiecie stołówkę, a w czasie wolnym od pracy dajemy tzw. suchy prowiant.
Nasze społeczeństwo starzeje się. Na wsiach jest o wiele więcej osób starszych niż dzieci.
Musimy płacić za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej w przypadku, gdy nie stać na to
osoby potrzebującej lub jej rodziny. Niestety nie ma w tej kwestii refundacji państwa. Jest
także problem z wolnymi miejscami w DPS-ach. Rozmawialiśmy o wolontariacie, również
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poprzez pomoc sąsiedzką. M-GOPS realizuje program wspierający osoby bezrobotne
pomagając powrócić tym osobom do pracy.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
M-GOPS w 2010 roku wypłacił zasiłków na kwotę 1.795.325,97 zł., z tego:
1) na zakup żywności 300,00 zł (2 rodziny);
2) na zakup odzieży 1.060,00 zł (12 rodzin);
3) opał 28.473,00 zł (188 rodzin);
4) na leki i leczenie 9.438,07 zł (104 świadczenia);
5) zasiłki specjalne 24.070,00 zł (117 rodzin);
6) inne formy pomocy 16.469,73 zł (77 rodzin);
7) opłata za energię 6.318,48 zł (33 rodziny);
8) opłata za gaz 1.876,37 zł (13 rodzin);
9) opłata za czynsz 2.550,41 zł (10 rodzin);
10) opłata za wodę 818,00 zł (7 rodzin);
11) remont mieszkania 1.852,72 zł (10 rodzin);
12) opłata za pobyt w hostelu Stowarzyszenia „Carpe Diem” 22.862,64 zł (27 osób);
13) zasiłki okresowe 942.224,51 zł (589 rodzin);
14) zdarzenia losowe 491.500,00 zł (24 rodzin);
15) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 244.181,04 zł (13 osób).
W Ośrodku jest zatrudnionych 39 osób (38 i pół etatu).
Koszt przygotowania posiłku w stołówce wynosi 6,84 zł. Z posiłków w szkołach korzysta 475
dzieci.
Radny Waldemar Buca zawnioskował o wystąpienie do Starosty Powiatu Drawskiego o
zwiększenie dla gminy Złocieniec środków na prace społeczno-użyteczne.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W dniu wczorajszym odbyła się Rada Zatrudnienia. Są już składane pierwsze wnioski o
środki z rezerwy. Ich wyplata będzie możliwa dopiero w drugim półroczu tego roku.
Radna Grażyna Kozak stwierdziła, że skoro 8 opiekunek w Ośrodku jest niewystarczająca do
potrzeb to może zwiększyć ich liczbę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie ma na ten cel środków w budżecie gminy.
Pani Bożena Kolaszyńska (Kierownik M-GOPS w Złocieńcu) stwierdziła, że Ośrodek ma do
pomocy stażystkę oraz osoby z prac społeczno-użytecznych.

Punkt 9: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2010 – druk nr 93.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W Złocieńcu mamy ponad 40 Stowarzyszeń, a 11 z nich korzysta z środków z budżetu gminy.
Najwięcej środków otrzymuje „Carpe Diem”, „Nike”, MKS „OLIMP” oraz UKS „Traper”. W
2010 roku dofinansowywaliśmy wyjazdy na ferie i wakacje (transport). Udostępnialiśmy
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także za darmo pomieszczenia i sprzęt na działalność sportową. W gminie działa Rada Sportu
i Rada Kultury, które opiniują wnioski dotyczące budżetu. Podczas kolejnej Sesji będziemy
zmuszeni zmniejszyć środki na powyższe cele.

Punkt 10: Działania pozwalające na poprawę infrastruktury turystycznej – druk nr 97:
- zjeżdżalnia na jeziorze Siecino (lub Lubie);
- zagospodarowanie terenu nad rzeką Drawą między mostami na ul. Połczyńskiej i
Staszica;
- wyposażenie w sprzęt turystyczny OSiR w Złocieńcu;
- budowa mariny na wyspie Ostrów.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Trudno nam pozyskać inwestora, któryby stworzył w gminie miejsca pracy. Powinniśmy
postawić na turystykę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Będziemy się starać we własnym zakresie i za własne środki wykonać zadanie „Teren
pomiędzy mostami” wraz z Parkiem Żubra. Zmuszeni jesteśmy robić to etapami. Kino będzie
miało analogowy projektor, ale złożyliśmy już wniosek o 3D. Zastanawiamy się, czy nie
wstrzymać prac na Stadionie, ale o tym zadecydujemy dopiero po przeprowadzeniu „cięć” w
budżecie. Nie otrzymaliśmy zgody na zagospodarowanie terenu po drugiej stronie rzeki
Drawy ze względu na gniazdujące tam ptaki. Mamy sporządzony już projekt na pomost.
Dokumentacja jest gotowa i jeśli będą środki to możemy występować o dofinansowanie.
Kończymy inwestycję remontu drogi Ostrowice-Złocieniec-Kalisz Pomorski. W chwili
obecnej wykonywany jest odcinek drogi od ronda w Złocieńcu do krzyżówki z stronę
Ostrowic. Nie mamy środków na wykonanie projektu Mariny. Oferujemy do sprzedaży obiekt
restauracji na Wyspie Ostrów.
Radny Andrzej Kozubek poinformowała, że nie ma zgody na wykonanie bazy dla wędkarzy
nad jeziorem Dłusko. Na spotkaniu z Nadleśniczym powiedziano, że mogą teren ten zalesić.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ze strony Nadleśnictwa nie było i nie ma dobrej woli. Kazali nam zabrać kosz na śmieci z
plaży, który sami wywoziliśmy. Gmina domówiłaby się z osobami poddzierżawiającymi
obiekt, ale z Nadleśnictwem nie może się dogadać.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Złocieniec na rok 2011 – druk nr 89;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 89 po
poprawkach Burmistrza.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wzrastają dochody bieżące o kwotę 248.294,00 zł. (20.000 zł z różnych opłat oraz 228.294 zł
dotacja celowa z powiatu na zadania z zakresu polityki społecznej). Zwiększamy wydatki na
wycenę nieruchomości, dla M-GOPS-u, na oczyszczanie miasta oraz inwestycję: „budowa

7

wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w
Warniłęgu i Kosobudach.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr VIII/67/2011 w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Złocieniec na rok 2011, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Kazimierz Korzeniowski, Stanisław Picheta) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 90;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 90.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
To zadanie jest realizowane przez TP S.A. i dotyczy łączy internetowych.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr VIII/68/2011 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Kazimierz Korzeniowski, Stanisław Picheta) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu – druk
nr 91;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 91.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Energetyka robi porządki w swoich dokumentach i chce mieć trafostacje na własnych
terenach.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym(12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr VIII/69/2011 w sprawie
zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania byli nieobecni Radni:

8

Kazimierz Korzeniowski, Stanisław Picheta) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji programu ochrony środowiska
opracowanego dla gminy Złocieniec na lata 2004-2011 obejmujący okres od 01 stycznia
2009 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz Sprawozdania z wykonania gminnego planu
gospodarki odpadami opracowanego dla
gminy Złocieniec na lata 2004-2011
obejmujący okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r – druk nr 92;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 92.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Realizujemy zadania z zakresu ochrony środowiska. Rok 2013 jest rokiem, w którym należy
prawidłowo prowadzić gospodarkę odpadami. Przynależymy do Związku R-XXI, więc
jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Zastępca Burmistrza jest członkiem zarządu tego związku.
Przesypownia śmieci zlokalizowana jest w Mielenku, a baza w Sulęsinie. W województwie są
przeprowadzane trzy duże inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami: dwie spalarnie
śmieci w Szczecinie i Koszalinie oraz składowisko odpadów w Sulęsinie. Jesteśmy jednym z
nielicznych województw, które nie będzie miało problemów w tym temacie. Temat likwidacji
eternitu jest przewidziany na 20 lat. Potrzebujemy dofinansowania z zewnątrz.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr VIII/70/2011 w sprawie
przyjęcia Raportu z realizacji programu ochrony środowiska opracowanego dla gminy
Złocieniec na lata 2004-2011 obejmujący okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
oraz Sprawozdania z wykonania gminnego planu gospodarki odpadami opracowanego dla
gminy Złocieniec na lata 2004-2011 obejmujący okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2010 r., 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:
5) w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – druk nr 98.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) zapytała, czym jest podyktowana propozycja
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 1 zł.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ile tych punktów powstanie w Złocieńcu? Jest to jednorazowa zapłata i proponuję, aby była
opłatą maksymalną.
Radny Andrzej Kozubek zapytał, jaka jest opłata za wpis do ewidencji gospodarczej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
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Działalność gospodarcza została zwolniona z opłaty.
Radna Grażyna Kozak stwierdziła, że ona proponowała 50% minimalnego wynagrodzenia.
Radny Jan Rudy zgłosił wniosek, aby opłata wynosiła 100,00 zł., jak przy rejestracji
działalności gospodarczej.
Radny Mirosław Kacianowski zaproponował, aby była to symboliczna kwota 1,00 zł.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję Radnego Jana Rudego.
Za wnioskiem Radnego Jana Rudego głosowało 9 Radnych: Waldemar Buca, Kazimierz
Korzeniowski, Grażyna Kozak, Andrzej Kozubek, Tadeusz Koźma, Jan Macul, Urszula Ptak,
Jan Rudy, Mirosław Żurek.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (10 głosów “za”, 3 głosy
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr VIII/71/2011 w sprawie
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w gminie Złocieniec, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnych: Elżbieta Frankowska,
Małgorzata Janda, Mirosław Kacianowski, którzy byli przeciwni (podczas głosowania był
nieobecny Radny Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 12: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
W dniu 26 czerwca odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy.
Przypominam, że do końca kwietnia należy złożyć oświadczenia majątkowe.
Pan Leszek Modrzakowski (Sekretarz Gminy Złocieniec):
Komitety rejestruje się w Koszalinie, ale w dniu 2 maja delegatura jest nieczynna. Zgłoszenia
przyjmowane będą do dnia 9 maja br.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Zgłoszono wniosek, aby materiały na sesję były Radnym przesyłane drogą elektroniczną.
Radny Jan Rudy stwierdził, że to będzie oszczędność. Nie trzeba będzie kserować dużej ilości
dokumentów.
Radny Mirosław Kacianowski poparł zdanie Radnego Jana Rudego. Niech Radni zdeklarują
się kto chce otrzymywać materiały w takiej formie.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Osoby, które nie będą chciały otrzymywać materiały na sesję drogą elektroniczną będą je
otrzymywać w wersji papierowej.
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Wpłynęło do Rady pismo od osób handlujących na targowisku miejskim (podpisało się 18
osób). W piśmie proszą o nie pobieranie opłat za samochody, które znajdują się na targowisku
oraz o obniżenie opłaty targowej.
Powyższe pismo zostanie przesłane do komisji rozwoju gospodarczego i budżetu celem jego
rozpatrzenia.
Przewodnicząca odczytała:
1) odpowiedź na wniosek zgłoszony podczas wspólnego posiedzenia komisji RM w
sprawie spadku ciśnienia wody na Osiedlu Czaplineckim;
2) pismo Pani Grażyny Michałowskiej-Jurskiej skierowane do Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, a dotyczące wystąpienia Pana Darulla na marcowej sesji;
3) pismo Centrum Nurkowego „SHARK” w sprawie bezprzetargowego przedłużenia
umowy dzierżawy na okres 10 lat (pismo skierowano do komisji rozwoju
gospodarczego i budżetu celem rozpatrzenia);
4) pismo Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Drawskiego popierające prośbę
Centrum Nurkowego „SHARK”;
5) pismo Pana Soleckiego w sprawie obietnic przedwyborczych Pana Burmistrza
dotyczących planu zagospodarowania terenu przy ulicy Na Skarpie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) stwierdził, że linii wysokiego napięcia nie
da się tak szybko skablować. Urząd wystąpi z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie. Jest to
olbrzymi koszt i trudno uwierzyć, że Zakład Energetyczny na to się zgodzi.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) przypomniała o obowiązku Radnych brania
udziału w świętach państwowych.
Radna Małgorzata Janda przedstawiła informację z Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w
Drawsku Pomorskim. W dniu 20 kwietnia dokonano wyboru wiceprzewodniczącego Rady,
którym został Zastępca Burmistrza Czaplinka. Sekretarzem została Radna Małgorzata Janda.
Rada miała przyjąć plan finansowy szpitala, ale ze względu na wykazaną zbyt dużą stratę,
Rada nie zgodziła się na przyjęcie tego planu. Kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 6
maja br.
Radny Andrzej Kozubek zawnioskował, aby firma, która naprawia dziury w asfalcie na
terenie Złocieńca nie robiła tego w godzinach największego szczytu, ponieważ na poboczach
parkują samochody i wtedy naprawiana jest tylko nawierzchnia na środku jezdni.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) zapytała, kto posprząta grysik po łataniu dziur w
asfalcie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) odpowiedział, że tym zajmie się Zakład
Usług Komunalnych.
Radny Waldemar Buca poinformował, że w dniu 13 maja o godzinie 17.00 rozpocznie się
kurs wychowawców (opłata 230 zł.).
Radna Elżbieta Frankowska zapytała, czy sprawa parkingu przy ulicy 3-go Pułku Piechoty
została już zamknięta.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) odpowiedział, że obowiązuje stara
uchwała.
Radny Kazimierz Korzeniowski poinformował, że Panie świetliczanki prosiły chociaż o 5 dni
urlopu w okresie letnim.
Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury):
Naszą rolą jest to, że my pracujemy wtedy, gdy inni mają wolny czas. Po zakończeniu roku
szkolnego do dnia 4 lipca mogę udzielić urlopu paniom pracującym w świetlicach wiejskich.
Po tym terminie Panie muszą pracować. Wcześniej dawałam urlopy po Dożynkach.

Punkt 13: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła VIII Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 12.35).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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