BRM.0002.X.2011.DK

P R O T O K Ó Ł NR X/2011
z X SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 30 czerwca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR X/2011
z X Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 30 czerwca 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,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
- 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 X 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 X Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała propozycje zmian do porządku obrad.
ZMIANA NR 1:
Po punkcie 2 dodaje się punkt 2A w brzmieniu: „Ślubowanie Radnego Rady Miejskiej w
Złocieńcu”
ZMIANA NR 2:
W punkcie 9 w podpunkcie 7 zamienia się projekt uchwały w sprawie wysokości stawek
opłaty targowej, terminu jej płatności, zasad ustalania, zarządzenia poboru opłaty targowej w
drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz
wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty na druku nr 123 na druk nr 123A.
ZMIANA NR 3:
Z punktu 9 wycofuje się podpunkt 4): „projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem
do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zmianę rozporządzenia Wojewody
Zachodniopomorskiego Nr 15/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Drawskiego Parku
Krajobrazowego w części dotyczącej zakazu używania w Parku łodzi motorowych i innego
sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych – druk nr 119”.
ZMIANA NR 4:
Do punktu 9 dodaje się podpunkt 11) w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk
nr 127”;
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ZMIANA NR 5:
Do punktu 9 dodaje się podpunkt 12) w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie zmiany
granic okręgów wyborczych – druk nr 128”;
ZMIANA NR 6:
Do punktu 9 dodaje się podpunkt 13) w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie zmian w
podziale na stałe obwody głosowania – druk nr 129”;
ZMIANA NR 7:
Do punktu 9 dodaje się podpunkt 14) w brzmieniu: „projekt uchwały zmieniający uchwałę w
sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Złocieniec w zakresie
tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu – druk nr 130”.
ZMIANA NR 8:
Do punktu 9 dodaje się podpunkt 15) w brzmieniu: „projekt uchwały zmieniający uchwałę w
sprawie powołania komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Rady Miejskiej w Złocieńcu,
ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania – druk nr 131”.
ZMIANA NR 9:
Do punktu 9 dodaje się podpunkt 16) w brzmieniu: „projekt uchwały zmieniający uchwałę w
sprawie powołania komisji wsi i rolnictwa Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu
oraz przedmiotu działania – druk nr 132”.
Przewodnicząca poddała poszczególne propozycje zmian pod głosowanie:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 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 - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 2.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 3.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 4.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 5.
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Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 6.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 7.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 8.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 9.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca odczytała porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
2A. Ślubowanie Radnego Rady Miejskiej w Złocieńcu.
3. Przyjęcie Protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 121.
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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Złocienec za rok 2010
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2010 i absolutorium
dla Burmistrza Złocieńca z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2010:
1)
wystąpienie Burmistrza Złocieńca;
2)
sprawozdanie finansowe gminy Złocieniec za rok 2010;
3)
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2010 wraz z informacją o
stanie mienia gminy Złocieniec;
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2010;
5) wniosek komisji rewizyjnej RM w Złocieńcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Złocieńca
absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2010 rok;
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6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie
do wniosku komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
7) dyskusja.
8) podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za
rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2010 –
druk nr 114;
b) w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2010 druk nr 115.
9. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Złocieńcu ul. I Dywizji
WP 4 – druk nr 116;
2) zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Złocieńcu ul.
Czwartaków 2 – druk nr 117;
3) w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki – druk nr 118;
4) w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu
swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników – druk nr 120;
5) w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy
Złocieniec za rok 2010 – druk nr 122;
6) w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, terminu jej płatności, zasad ustalania,
zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty –
druk nr 123A;
7) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy – druk nr 124;
8) w sprawie nadania nazw ulicom – druk nr 125;
9) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom
– druk nr 126;
10) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy – druk nr 127;
11) w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych – druk nr 128;
12) w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania – druk nr 129;
13) zmieniającą uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy
Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania
rozwojowi sportu – druk nr 130;
14) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji rozwoju gospodarczego i budżetu
Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania – druk nr 131;
15) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji wsi i rolnictwa Rady Miejskiej w
Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania – druk 132.
10. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie sesji.

Punkt 2A: Ślubowanie Radnego Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2011 roku o wynikach wyborów
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uzupełniających do Rady Miejskiej Złocieńca przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2011 r.
(obwieszczenie w załączeniu do protokołu).
Radnym został wybrany Pan Zbigniew Janiszewski, który przystąpi do złożenia ślubowania.
Po odczytaniu roty ślubowania przez najmłodszego radnego powiem imię i nazwisko
Radnego, który potwierdzi wolę ślubowania słowem „ślubuję”.
Proszę Radną Małgorzatę Jandę o odczytanie roty ślubowania, a wszystkich Państwa o
powstanie.
Radna Małgorzata Janda odczytała rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców”.
Radny Zbigniew Janiszewski - „ślubuję”.
Przewodnicząca wręczyła Radnemu Zbigniewowi Janiszewskiemu legitymację Radnego.

Punkt 3: Przyjęcie Protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z IX Sesji odbytej w dniu 26 maja 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”, 1 głos “wstrzymujący się”) – przyjęła Protokół Nr IX/2011 z IX Sesji Rady
Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 26 maja 2011 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 121.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Kończymy kanalizację w Wąsoszu.
Za godzinę ma przyjechać podnośnik, który zakupiliśmy z 85% dofinansowaniem. Wczoraj
został dokonany przegląd techniczny samochodu przez Straż oraz pracowników Urzędu.
Środki na podnośnik są z obrony cywilnej.
Wystąpiliśmy o zwiększenie dofinansowania na inwestycję na Stadionie Miejskim, ponieważ
okazało się, że zadanie będzie kosztowało 5 mln, a nie jak wcześniej przypuszczaliśmy 3 mln
zł. Trzeba zamontować inną nawierzchnię tartanową.
Od 7 czerwca w Urzędzie trwa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kontrola taka jest
przeprowadzana co 4 lata. Pierwszy protokół będzie już na początku lipca, a zakończenie
kontroli z końcem lipca.
Otrzymaliśmy potwierdzenie ze Szczecina, że otrzymamy środki na gospodarkę wodnościekowa w ramach Związku Miast Złocieniec- Resko – Łobez w IV kwartale tego roku lub I
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kwartale roku przyszłego. Prace będą obejmowały teren od Złocieńca do Darskowa,
Lubieszewo wraz z ośrodkami wypoczynkowymi oraz stacja uzdatniania wody.
Zostanie do wykonania jeszcze tylko Stawno. ZWiK będzie chciał to wykonać z środków z
„Obszarów wiejskich”, ponieważ nie wykorzystaliśmy w całości możliwości dotacji.
Pozostanie nam jeszcze Rzęśnica, w której położenie siedlisk jest rozległe.
Pan Piotr Antończak został wybrany do zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI.

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

Radna Grażyna Kozak złożyła interpelację w sprawie przeglądu kratek ściekowych na terenie
miasta ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Bydgoskiej. Na ulicy Kaszubskiej kratki
ściekowe są umieszczone w zatoczkach (interpelacja w załączeniu na piśmie).
Radny Mirosław Kacianowski złożył interpelację w sprawie tworzącego się rozlewiska wody
po opadach deszczu na parkingu w obrębie ulicy Czaplineckiej 16, Racławickiej 2 i Lotników
1, spowodowanego zmniejszeniem rozmiaru kratki z kanału ściekowego.
Podziękował za zrealizowane wnioski z poprzedniej Sesji dotyczącego załatania dziur w
nawierzchni.
Radny Jan Rudy złożył interpelację w sprawie modernizacji pobocza przy drodze powiatowej
na odcinku od Cieszyna do Skąpego. Czy w roku bieżącym będą wykonywane tam jakieś
prace?
Radny Jerzy Uchroński zapytał, jaki jest plan odnośnie nowo powstałego osiedla, chodzi o
ulicę Truskawkową, Okulickiego itp. i czy jest program budowy tych ulic (fatalny dojazdy do
wybudowanych budynków).
Radna Małgorzata Janda zapytała, czy zostały ustalone terminy wakacyjnej opieki dzieci w
przedszkolach.
Radna Elżbieta Frankowska zawnioskowała w następujących sprawach:
- wycięcie uschniętych drzew przy parkingu ulica Wolności i w parku „Żubra”;
- usunięcie uschniętych krzewów na trawnikach przy poczcie oraz suchych
żywopłotów;
- zamontowanie koszy na śmieci na odcinku od ulicy Cienistej, Mirosławiecka do ulicy
Dworcowej;
- zamieszczenie informacji o ścieżce edukacyjnej znajdującej się w parku „Żubra”;
- zrobienie widocznego dojścia do parku „Żubra” (schody od parkingu, albo dojście od
strony ulicy Staszica);
- zatrudnienie ogrodnika;
- wycięcie roślinności przy moście do parku „Żubra”;
- naprawienie pomostu przy rzece Drawie.
Radny Andrzej Kozubek złożył interpelację w sprawie remontu śmietnika pokrytego
eternitem przy ulicy Połczyńskiej 5.
Radny Kazimierz Korzeniowski:
W 2010 roku dokonano przeglądu hydrantów na terenie sołectw. Wiele z nich jest
nieczynnych. Co zrobiono w tej kwestii?
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Radny Stanisław Picheta zapytał o realizację uchwały Nr V/52/2011 Rady Miejskiej w
Złocieńcu z dnia 24 lutego 2011 roku dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Piłsudskiego, Sikorskiego, Wolności i
Krętej.
Radny Jan Macul złożył interpelację w sprawie Strategii Rozwoju Kultury gminy Złocieniec
(interpelacja w załączeniu na piśmie).
Radna Urszula Ptak zgłosiła, że na skrzyżowaniu ulicy Armii Polskiej z ulicą 5 Marca jest
wyrwa w jezdni, w którą zatknięty jest znak i od dwóch tygodni nikt z tym nic nie robi.
W ramach Trybuny Obywatelskiej głos zabrali:
Pan Jan Sciurkowski w sprawie przejęcia budynku PKP przez gminę i w sprawie mieszań,
które zajmują lokatorzy w w.w budynku.
Dach budynku PKP został wyremontowany. Otrzymaliśmy informację z Poznania, że trwają
rozmowy w sprawie przejęcia przez gminę tego budynku. Sprzedajcie nam lokale. Wiemy, że
boicie się, że będziemy po wykupie mieszkań żądać remontów. Nie będziemy stawiać
żadnych żądań.
Pani Barbara Dobraniecka (Prezes ZNP Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Złocieńcu)
zabrała głos odnośnie przestrzegania w roku bieżącym podjętej przez Radę Miejską uchwały
Nr XXXVII/239/2009 z dnia 26 marca 2009 roku, gwarantującej środki na wypłatę części
wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu dodatku motywacyjnego.
Radny Stanisław Picheta zapytał, czy są środki na remontowany budynek Urzędu Miejskiego
znajdujący się przy ul. Rynek 6 oraz zaproponował, aby obok budynku umieścić informację,
gdzie znajduje się informacja turystyczna.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na przegląd studzienek wyślę Pana Samka ze ZWIK-iem. Trzeba je sprawdzić, bo po
ulewnych deszczach był duży napływ piasku. Na ulicach: Armii Polskiej, Lipowej oraz
Bydgoskiej były poważne awarie.
Na modernizację pobocza Cieszyno-Skąpe były zaplanowane w 2011 roku środki w
Starostwie. Chcieli, abyśmy wspólnie wykonali to zadanie. W 2010 roku część tego zadania
została już wykonana. W tym roku mamy ze Starostwem dwa wspólne zadania na 785 tys. zł
oraz na ok. 300 tys. zł. Na więcej zadań nie mamy środków w budżecie.
W piątek na Konwencie Wójtów i Burmistrzów będziemy rozmawiać na temat inwestycji na
moście na ul. 5-go Marca. Będą się nas pytali, czy damy jakieś środki na tą inwestycję.
Chcielibyśmy zrobić coś więcej, ponieważ „spadła” kwota z przetargu.
Jeśli chodzi o plan wykonywania nowych nawierzchni to na ulicy Truskawkowej
wywieźliśmy humus i zrobiliśmy podkład pod budowę drogi.
Przy Placu 650-lecia chcemy wykonać deszczówkę oraz drogę. Wody deszczowe musimy
sprowadzić aż do ulicy Połczyńskiej do separatora, zbierając po drodze deszczówkę ze
wszystkich ulic. Nie wiem, czy w tym roku uda się to wykonać.
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Pani Elżbieta Bielak (Dyrektor Przedszkola Publicznego w Złocieńcu):
Przedszkole Pani Rak było czynne w miesiącu lipcu, a nasze w sierpniu. Zmieniło się to w
roku ubiegłym, ponieważ Pani Rak prosiła, aby było to wymiennie. Uzgodniłam jesienią z
Panią Rak, że przedszkole Pani Rak będzie czynne w sierpniu, ale na komisji powiedziała, że
nie może przyjąć naszych dzieci i dlatego w lipcu rodzice muszą się zająć swoimi dziećmi. W
sierpniu przyjmę wszystkie dzieci do naszego przedszkola. W Warniłęgu w sierpniu będzie
zorganizowane „przedszkole letnie”. W lipcu zawsze przeprowadzamy drobne remonty. Ja
już teraz będę informować rodziców, że w lipcu przyszłego roku trzeba zapewnić dzieciom
opiekę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Gmina dotuje przedszkole prywatne w kwocie ok. 700 tysięcy złotych rocznie.
Jeśli chodzi o wycinkę drzew to procedura długo trwa, ponieważ są wymagane pewne zgody.
Podpisałem już umowę na wycinkę drzew. Na rzece Drawie nic nie możemy robić do
września. Podczas czyszczenia Drawy zebraliśmy tylko dwa worki śmieci. Za tydzień
płyniemy na kolejny odcinek Drawy.
Montujemy dużo koszy na śmieci, ale są one dewastowane. Odnośnie zagospodarowania
brzegu rzeki Drawy to były sporządzone dwa projekty (miękki i twardy – inwestycyjny, który
nie wszedł do realizacji). Chcemy interweniować w Lokalnej Grupie Działania.
W budynku Urzędu przy ulicy Rynek 6 trzeba było rozebrać nadbudówkę. Parter jest w
dobrym stanie. Potrzebujemy kwoty 40 tysięcy złotych, aby był stan surowy zamknięty.
Chcemy złożyć wniosek w Lokalnej Grupie Rybackiej.
Jeśli chodzi o remont śmietnika to nie jest to jedyny śmietnik w mieście z zadaszeniem z
eternitu. Jest to spory koszt, a nie ma na ten cel środków w budżecie.
Jeśli chodzi o przegląd hydrantów to był wykonany.
Pan Jan Łowkiewicz (Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu):
Przegląd hydrantów został dokonany po kontroli Straży Pożarnej. Uwagi zawarte w protokole
są uwzględniane i sukcesywnie wykonujemy zalecenia. Pokrywy w dużej części zostały
skradzione i teraz trzeba je zamawiać bo są różnego typu. Na pewno wykonamy wszystkie
zalecenia.
Radny Kazimierz Korzeniowski stwierdził, że główny hydrant w Kosobudach znajduje się
naprzeciw jego domu, a pracownicy ZWiK-u zabetonowali zasuwę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
We wrześniu będzie przygotowany plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący
Lubieszewa. Opracowywany jest plan ulicy Czaplineckiej (lewa strona za śmietniskiem).
Teraz musimy zająć się Lubieszewem.
Na stronie internetowej Urzędu jest informacja o Centrum Informacji Turystycznej. W
obrębie Rynku jest czynny internet bezprzewodowy.
Strategia Rozwoju Kultury – jesteśmy w programie. Składamy wniosek o dofinansowanie
zakupu projektora do kina do wyświetlania filmów w 3D.
Budynek Dworca PKP został wyceniony na przeszło 400 tysięcy złotych. PKP chce zaliczyć
na poczet podatku od nieruchomości kwotę 200 tysięcy złotych, a w 2012 roku mamy wpłacić
300 tysięcy. W późniejszym terminie oni mają nam część tej kwoty umorzyć. W chwili
obecnej jesteśmy na etapie negocjacji. Chcielibyśmy, aby zaliczyć 250 tysięcy za podatek i
250 tysięcy, aby nam umorzono.
Pismo ZNP – nie kto inny, jak oświata popełniła błąd, który kosztował nas 225 tysięcy
złotych. Musieliśmy oddać tą kwotę do Ministerstwa i dlatego przygotowaliśmy zmiany w
budżecie. Kolejne zmiany dotyczyły obniżenia wydatków w całym budżecie. Nie ma środków
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fizycznie i dlatego dodatek motywacyjny nie jest wypłacany. Zapisy są, ale fizycznie nie ma
środków to jak mam je przekazać? Zaplanowaliśmy sprzedaż na 2 mln zł, a w I kwartale
wykonanie wyniosło 400 tysięcy złotych.
Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.

Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja rewizyjna analizowała sprawozdanie finansowe gminy Złocieniec oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Przygotowała również wniosek w sprawie
udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja w miesiącu czerwcu 2011 roku odbyła dwa posiedzenia.
Jeno wspólne z innymi komisjami w sprawie omówienia materiałów na Sesję oraz drugie
wyjazdowe, podczas którego komisja odwiedziła komisariat Policji, Strażnicę OSP w
Złocieńcu oraz biuro Straży Miejskiej.
Radny Jan Macul (Przewodniczący Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła wspólne spotkanie z innymi komisjami w sprawie rozpatrzenie materiałów na
X sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła jedno spotkanie w sprawie rozpatrzenie materiałów na X sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący komisji wsi i rolnictwa):
Komisja odbyła jedno spotkanie w sprawie rozpatrzenie materiałów na X sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Urszula Ptak – przewodnicząca komisji organizacyjnej:
Komisja organizacyjna nie odbyła w czerwcu żadnego posiedzenia.

Punkt 8: Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za
rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2010 i
absolutorium dla Burmistrza Złocieńca z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za
rok 2010:
a.
wystąpienie Burmistrza Złocieńca;
b.
sprawozdanie finansowe gminy Złocieniec za rok 2010;
c.
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za
rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia gminy Złocieniec;
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w
Koszalinie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2010;
5) wniosek komisji rewizyjnej RM w Złocieńcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2010 rok;
6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w
Koszalinie do wniosku komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie
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udzielenia Burmistrzowi Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za
2010 rok.
7) dyskusja.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Materiał dostarczony Radnym był bardzo obszerny.
W grudniu 2009 roku uchwalony został budżet na 2010 rok.
Planowane dochody budżetowe w kwocie 41.410.783,41 zł, wykonano w kwocie
40.657.651,87 zł., w tym planowane dochody własne w kwocie 36.169.328,91 zł, wykonano
w kwocie 35.484.485,89 zł.
Planowane wydatki budżetowe w kwocie 46.610.955,41 zł, zrealizowano w kwocie
45.379.994,35 zł., w tym planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 5.196.782,17 zł,
zrealizowano w kwocie 4.922.857,93 zł. i planowane wydatki bieżące w kwocie
41.414.173,24 zł, zrealizowano w kwocie 40.457.196,42 zł.
Planowany deficyt budżetu w kwocie 5.200.172 zł, wykonano w kwocie 4.722.342,48 zł.
Planowane kredyty i pożyczki w kwocie 5.856.673 zł, zaciągnięto w wysokości 5.333.808,66
zł.
Wydatki na administrację publiczną stanowią 10%, na gospodarkę mieszkaniową ok. 10%, na
bezpieczeństwo 2%, dług wynosi 1%, oświata i wychowanie 26,9%, pomoc społeczna 13,9%.
W 2010 roku wykonano zadania: ulicę Kaszubską, nawierzchnię osiedla Świerkowa, odcinek
drogi Kalisz-Ostrowice-Złocieniec, ulicę Włókienniczą. Brakuje nam „spinki” między ulicą
E. Orzeszkowej, a ulicą Zaułek, jeśli chodzi o deszczówkę. Trwają prace w budynku w
Kosobudach. Termomodernizacja przedszkola została przeniesiona na rok 2012. Podczas
inwestycji kanalizacja Kosobudy-Wąsosz-Bobrowo okazało się, że jest nawierzchnia
gliniasta, co podniosło koszt wykopów.
Nie udało się wykonać wszystkich wniosków. Nie skorzystaliśmy ze wszystkich środków
pomocowych, ponieważ nie było nas stać na swój udział.
Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę oraz zostało wykonane przyłącze energetyczne na
Targowisku. Prace zostały wstrzymane, ponieważ czekamy na możliwość skorzystania z
dofinansowania tego zadania.
Jeśli chodzi o budowę strzelnicy sportowej to mamy już pozwolenie na budowę. Czekamy na
dofinansowanie.
ZWiK zrealizował zadania na 1,3 mln zł. w ramach własnych środków.
Na Wyspie OSTRÓW wyremontowano szalety, utworzono nowe pole biwakowe.
Były także zadania realizowane przez Sołectwa. Dziękuję Sołtysom za to oraz osobom
działającym w Stowarzyszeniach z terenu gminy Złocieniec.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała:
1) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2010;
2) wniosek komisji rewizyjnej RM w Złocieńcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Złocieńca
absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2010 rok;
3) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie
do wniosku komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Stanowiące załącznik do Protokołu.
8) podjęcie uchwał:
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a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Złocieniec
za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok
2010 – druk nr 114;
b) w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2010 druk nr 115.

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr X/82/2011 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2010 wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2010, 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.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr X/83/2011 w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2010, 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.

9. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Złocieńcu ul. I
Dywizji WP 4 – druk nr 116;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała uzasadnienie do
projektu uchwały.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 2 głosy
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr X/84/2011 zmieniającą
uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Złocieńcu ul. I Dywizji WP 4,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnej Elżbiety Frankowskiej oraz
Radnej Małgorzaty Jandy – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

9. Podjęcie uchwał:
2) zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Złocieńcu ul.
Czwartaków 2 – druk nr 117;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 2 głosy
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr X/85/2011 zmieniającą
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uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Złocieńcu ul. Czwartaków 2,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnej Elżbiety Frankowskiej oraz
Radnej Małgorzaty Jandy – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

9. Podjęcie uchwał:
3) w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki – druk nr 118;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały.
Radny Stanisław Picheta zapytał, czy w uchwale musi być zapis, że kontrole przeprowadza
się tylko raz w roku.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła wniosek do projektu uchwały na druku
nr 118 w sprawie zastąpienia zwrotów: „raz w roku”, zwrotami: „przynajmniej raz w roku”.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr X/86/2011 w sprawie
planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie
warunków i jakości świadczonej opieki, 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.
9. Podjęcie uchwał:
4) w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu
swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników – druk nr 120;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) poinformowała, że podczas
wspólnego posiedzenia komisji zgłoszono do składu zespołu Radnych: Waldemara Bucę,
Tadeusza Koźmę, Jana Rudego, Jerzego Uchrońskiego.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr X/87/2011 w sprawie
powołania zespołu do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu swojej opinii o
zgłoszonych kandydatach na ławników, 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.

9. Podjęcie uchwał:
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5) w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
gminy Złocieniec za rok 2010 – druk nr 122;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr X/88/2011 w sprawie
zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za
rok 2010, 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.

9. Podjęcie uchwał:
6) w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, terminu jej płatności, zasad ustalania,
zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
od tej opłaty – druk nr 123A;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała autopoprawki
Burmistrza do projektu uchwały, które zostały przygotowane po wspólnym posiedzeniu
komisji:
1) w par. 1 ust. 1 stawki zmieniono na dotychczasowe,
2) usunięto zapis o obniżeniu o 50% stawek na targowisku w zimie,
3) wpisano prawo do zapłacenia wcześniej opłaty, ale najpóźniej w dniu dokonywania
sprzedaży,
4) dopisano zwolnienie sprzedaży runa leśnego poza targowiskiem,
5) wprowadzono zapis o dokonywaniu opłaty w kasie i na konto ZUK,
6) zmieniono uzasadnienie do projektu uchwały.
Radny Jan Rudy zgłosił poprawkę w § 4 pkt 2 powinien być zapis: Piaskowa 4, a nie
Piaskowa 1.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (po zmianie) (13 głosów “za”, 0
głosów “przeciw”, 2 głosy “wstrzymujące się”) – podjęła Uchwałę Nr X/89/2011 w sprawie
wysokości stawek opłaty targowej, terminu jej płatności, zasad ustalania, zarządzenia poboru
opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem radnej Elżbiety Frankowskiej oraz
Radnego Stanisława Pichety, którzy wstrzymali się od głosu – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.

9. Podjęcie uchwał:
7) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 124;
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr X/90/2011 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 – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

9. Podjęcie uchwał:
8) w sprawie nadania nazw ulicom – druk nr 125;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały.
Podczas wspólnego posiedzenia komisji zaproponowano, aby nowe ulice nazwać: Łowiecka
oraz Generała Andersa.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr X/91/2011 w sprawie
nadania nazw ulicom, 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.

9. Podjęcie uchwał:
9) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub
dzierżawcom – druk nr 126;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr X/92/2011 w sprawie
przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, 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.

9. Podjęcie uchwał:
10) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 127;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr X/93/2011 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 – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

9. Podjęcie uchwał:
11) w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych – druk nr 128;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały.
W okręgu nr 3 należy dopisać ulice: Generała Andersa oraz Łowiecką.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr X/94/2011 w sprawie
zmiany granic okręgów wyborczych, 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.

9. Podjęcie uchwał:
12) w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania – druk nr 129;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr X/95/2011 w sprawie
zmian w podziale na stałe obwody głosowania, 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.

9. Podjęcie uchwał:
13) zmieniającą uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego
gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych,
sprzyjania rozwojowi sportu – druk nr 130;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr X/96/2011 zmieniającą
uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Złocieniec w
zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu,
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.
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9. Podjęcie uchwał:
14) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji rozwoju gospodarczego i budżetu
Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania – druk
nr 131;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr X/97/2011 zmieniającą
uchwałę w sprawie powołania komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Rady Miejskiej w
Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

9. Podjęcie uchwał:
15) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji wsi i rolnictwa Rady Miejskiej w
Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania – druk 132.

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr X/98/2011 zmieniającą
uchwałę w sprawie powołania komisji wsi i rolnictwa 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 – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 10: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała pismo w sprawie
drogi krajowej nr 20, które przygotowała razem z Burmistrzem. Zapytała, czy Rada zgadza
się z takim stanowiskiem.
Radni wyrazili zgodę na przesłanie takiego stanowiska.
Radny Mirosław Kacianowski stwierdził, że można dopisać, że jeśli pismo to nie przyniesie
odpowiednich skutków to zostanie wysłane do wyższej instancji.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała pismo Społecznej
Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego Powiatu Drawskiego z prośbą o
dofinansowanie w kwocie 500,00 złotych z przeznaczeniem na zakup silnika spalinowego
zaburtowego do łodzi.
Radny Jerzy Uchroński stwierdził, że jest to bardzo potrzebna instytucja i wszystkie
samorządy z terenu powiatu drawskiego przekazały jakieś środki na ten cel. Zawnioskował,
aby przekazać Straży Rybackiej kwotę, o którą proszą…
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Radny Jan Rudy zaproponował, aby pismo to skierować do Burmistrza z zapytaniem, czy
znajdzie na ten cel środki. Burmistrz jest realizatorem budżetu.
Radny Stanisław Picheta zawnioskował o przygotowanie informacji na temat zarybiania
jezior.
Radna Grażyna Kozak:
Stowarzyszenie Diabetyków w dniach 9-21 czerwca badało poziom cukru we krwi na terenie
Sołectw. W Bobrowie zbadała się tylko jedna osoba (świetlicowa). W Warniłęgu było sporo
osób chętnych do badania.
W dniu 17 czerwca razem z Radną Małgorzatą Jandą odbyło się spotkanie z wyborcami.
Radna Elżbieta Frankowska zapytała, kiedy odbędą się konkursy na dyrektorów szkół i jakie
są kryteria tworzenia klas sportowych.

Punkt 11: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła X Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 13.30).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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