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P R O T O K Ó Ł NR XI/2011
z XI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 2 września 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR XI/2011
z XI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 2 września 2011 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 15 Radnych, co stanowi 100 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- Zastępca Burmistrza Złocieńca – Pan Piotr Antończak,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
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 XI Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Urszula Ptak (godz.
9.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 15 radnych).
Przewodnicząca poinformowała, że Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Złocieńca
z dnia 26 sierpnia 2011 roku oraz zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym.
Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XI Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) uchylającą uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Złocieńcu ul. I Dywizji
WP 4 – druk nr 133;
2) uchylającą uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Złocieńcu ul.
Czwartaków 2 – druk nr 134;
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok
2011 – druk nr 135;
4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złocieniec na lata 2011 –
2024 – druk nr 136;
5) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej do
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku – druk nr
137.
4. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
5. Zamknięcie sesji.
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Przewodnicząca zapytała, czy są propozycje zmian do porządku obrad.
Propozycji nie zgłoszono.
Punkt 3: Podjęcie uchwał:
1) uchylającą uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Złocieńcu ul. I
Dywizji WP 4 – druk nr 133;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 133.
Stwierdziła, że wszyscy znają uzasadnienie do projektu uchwały i czy są pytania. W związku
z brakiem pytań przystąpiono do głosowania.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XI/99/2011 uchylającą
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 – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 3: Podjęcie uchwał:
2) uchylającą uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Złocieńcu ul.
Czwartaków 2 – druk nr 134;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 134.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XI/100/2011 uchylającą
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 – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 3: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok
2011 – druk nr 135;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 135.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Zwiększone zostają dochody o 2.700,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na
imprezę Zjazdu Motocyklistów oraz o kwotę 22.202,71 zł wypracowaną przez Ośrodek
Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i obsługa zadań zleconych, głównie chodzi o alimenty).
Wydatki zostają zmienione w sposób następujący:
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Zwiększa się wydatki o kwotę 128.983,00 zł na wynajem mieszkań na ulicy Wielkopolskiej
od Spółki Domar (Wynajem od miesiąca marca 2011 roku. W planach jest wynajem od
października 18 dodatkowych lokali. W chwili obecnej ZGM zarządza tymi lokalami w
imieniu gminy).
Zwiększa się wydatki o 3.000,00 zł na adaptację lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy w
budynku przy ul. Piłsudskiego 16.
Przenosi się kwotę 420,00 zł ze świetlic (dostęp do internetu) do Urzędu na zakup dostępu do
internetu dla dzieci, które otrzymały komputery z dostępem do internetu w ramach
Wykluczenia Cyfrowego.
Kwotę 2.700,00 zł, która została wykazana w dochodach przeznacza się na imprezę Zjazd
Motocyklistów.
Zmniejsza się o kwotę 6.600,00 zł z przeciwdziałania alkoholizmowi dla Złocienieckiego
Ośrodka Kultury na organizację imprezy Koncert Dni Trzeźwości.
Kwotę 22.202,71 zł. przeznacza się na wydatki związane z pobytem w domu pomocy
społecznej podopiecznych z gminy Złocieniec.
Kwoty: 90.000,00 zł oraz 72.724,00 zł przeznacza się na oświetlenie ulic.
Zwiększa się wydatki na inwentaryzację kanalizacji deszczowej w mieście o 4.820,00 zł.
Zmniejsza się o 100.000,00 zł wydatki na remont kina, powiększając równocześnie wydatki
na bieżącą działalność Złocienieckiego Ośrodka Kultury.
Została przywrócona kwota 2.600,00 zł dla UKS „Szkwał” w związku z tym, że płatności dla
Klubu nastąpiły w maju, a uchwała zmniejszająca wydatki dla Szkwału została podjęta w
terminie późniejszym.
W wydatkach majątkowych zmniejszyły się wydatki na inwestycje drogowe, adaptację
budynku po szkole w Kosobudach, targowisko miejskie. Podczas przetargu uzyskano niższą
kwotę przy zakupie podnośnika.
Zwiększono wydatki związane z budową instalacji oświetleniowych na ulicy Kolejowej oraz
drodze Cieszyno-Głęboczek + rewitalizacji (projekt).
Radny Mirosław Kacianowski zapytał, czy zostanie zachowana równowaga skoro zwiększono
wydatki bieżące o 427 tysięcy złotych, a wydatki majątkowe zmniejszono.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec) odpowiedziała, że równowaga zostanie
zachowana. Będzie jeszcze nadwyżka w wysokości ok. 700 tysięcy złotych.
Radny Mirosław Kacianowski zapytał, jakie są stawki najmu w budynku przy ulicy
Wielkopolskiej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) odpowiedział, że stawka wynosi 10,80 zł
za m2 (koszty czynszu i eksploatacji).
Pan Marcin Czerniawski (Prezes ZGM Sp. z o.o. w Złocieńcu):
Stawka wynosi 10,90 zł za m2.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec) stwierdziła, że ona ma informację, że
stawka wynosi 10,80 zł.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na uwolnionym czynszu są dwa lokale. Pozostałe osoby są przeniesione z tzw. Ambasady.
Gmina dopłaca do obowiązującej stawki 5,30 zł za m2.
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Radny Mirosław Kacianowski zapytał, w jakiej wysokości będą dodatki mieszkaniowe z tego
tytułu.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) odpowiedział, że to są indywidualne
sprawy. Z 18 rodzin, które tam mieszkają, cztery dostaje dodatek mieszkaniowy, cztery
rodziny płacą uwolniony czynsz, czyli 10 rodzin nie otrzymuje dodatku.
Niektóre rodziny nie chciały przenieść się na ulicę Wielkopolską.
Radny Zbigniew Janiszewski stwierdził, że na ulicy Staszica jest do rozebrania budynek, w
którym znajduje się 5 mieszkań.
Radna Urszula Ptak zapytała, jakie prace będą wykonywane na targowisku skoro zostały
zdjęte z budżetu środki na targowisko.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Czekamy na uruchomienie programu, dzięki któremu gmina otrzyma dofinansowanie tego
przedsięwzięcia. Teren ma być utwardzony, oświetlony, część stanowisk musi być zadaszona,
ale szczegółowych warunków jeszcze nie podano. Musimy swój projekt do tych warunków
dostosować. Mamy już wykonane przyłącze energetyczne.
Radny Stanisław Picheta zapytał o deszczówkę z targowiska. Pan Prezes ZWiK obiecał, że
będzie to wykonane.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Skoro obiecał to wyegzekwujcie to. Trzeba do tego tematu wrócić.
Radny Mirosław Kacianowski stwierdził, że zostały zdjęte środki z dróg. Czy będzie
wykonany chodnik na Osiedlu Czaplineckim?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Kwota na to zadanie został wcześniej zdjęta z budżetu.
Radna Urszula Ptak stwierdziła, że zdjęto środki z ulicy Kresowiaków i Jana Pawła II, a tam
potrzebna jest inwestycja.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) Projektant robi plany. Jest projektowana
sieć deszczowa, która będzie prowadziła do rzeki Drawy kaskadowo z separatorem. Stamtąd
nie ma żadnego wylotu wody deszczowej. Zadanie to obejmie swoim zasięgiem cały teren.
Spółka ZWiK już rozłączyła część ulic (Internat, Straż Pożarna, budynki przy ulicy 3-go
Maja, I Dywizji WP oraz Nowej.
Radna Urszula Ptak:
Są jakieś nieprawidłowości w sieci, ponieważ przepłukiwano sieć na ulicy Połczyńskiej, a na
Stanicy Wodnej wyrzuciło na zewnątrz nieczystości.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Deszczówka jest tam sprowadzona do Drawy, ale jeszcze nie jest podłączona do ulicy Nowej.
Radna Elżbieta Frankowska zapytała, czy nie byłoby możliwości wykonania Targowiska w
miejscu byłej „Ambasady”.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Mamy już wykonany projekt na Targowisko i wykonane zostało przyłącze elektryczne.
Radny Jan Rudy stwierdził, że tam miał być parking.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie ma jeszcze szczegółowego planu. Parking w chwili obecnej jest rozważany na szczycie
koło ogrodzenia. 50 metrów od cieków wodnych nie można postawić drugiego rzędu garaży,
w związku z czym może tam powstać parking.
Radny Jan Rudy stwierdził, że teren po „Ambasadzie”
ogólnodostępny.

można przeznaczyć na parking

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Musimy wyprowadzić z „Ambasady” jednego lokatora, który ma przydział do drugiego
budynku przy ulicy Wielkopolskiej. Budowa w chwili obecnej jest wstrzymana, ponieważ
bank nie udzielił firmie kredytu. Musimy zdjąć eternit z budynku gospodarczego i szybko
wyburzyć budynek.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XI/101/2011 w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2011, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnego Mirosława Kacianowskiego,
który był przeciw – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 3: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złocieniec na lata 2011 –
2024 – druk nr 136;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 136 oraz
zmianę dotyczącą dodania pkt 6 „budowa chodnika w Bobrowie”.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
1,5 roku od złożenia wniosku wreszcie uznano wniosek. Nie można było podpisać umowy,
ponieważ zadania nie było umieszczonego w Wieloletnim Programie. Zadanie opiewa na
kwotę 90 tysięcy złotych (wkład własny gminy to 35 tysięcy złotych, a dofinansowania 55
tysięcy złotych).
Roboty w Kosobudach zostały rozszerzone. Wymiana gruntu nie była planowana. Została
utwardzona nawierzchnia przy świetlicy wiejskiej i wykonana nawierzchnia brukowa do
Pałacu. Koszt robót wzrósł, prace trwają i dlatego umówiliśmy się z wykonawcą na
zakończenie inwestycji w 2012 roku. Nie uzupełniliśmy części asfaltu, który został zdjęty (od
szkoły). Wykonawca położy tam specjalną masę. Czeka nas wykonanie odcinka do Kolonii.
W wiosce teren jest w miarę uporządkowany.
Radna Grażyna Kozak stwierdziła, że podobno zbiera się woda w najniższym miejscu.
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Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca) odpowiedział, że zwrócą na to uwagę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Każdy z mieszkańców wie, że muszą się zgłaszać do ZWiK-u, że muszą się podłączyć do
kanalizacji (można wykorzystać fakt, że są jeszcze wykopy).Robią to na swój koszt.
Radny Kazimierz Korzeniowski stwierdził, że niektórzy mają bardzo blisko przyłącze, a inni
muszą ciągnąć sieć 20 metrów.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Trudno poprowadzić tak sieć żeby wszyscy mięli krótkie przyłącza.
Radny Zbigniew Janiszewski stwierdził, że stan techniczny Alei Piastów jest bardzo zły.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie ma w budżecie na ten cel środków. Przy konstrukcji budżetu na 2012 rok można
spróbować o tym pomyśleć. W chwili obecnej nie mamy wszystkich wytycznych do
konstrukcji budżetu. W chwili obecnej mamy problemy finansowe. Nie mamy
wystarczających dochodów własnych, również z PIT-ów nie spływają środki tak jak powinny.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Przy kierowaniu nauczycieli na urlopy zdrowotne gmina ponosi podwójny koszt.
Niedługo budżety będą musiały być nadwyżkowe.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła wniosek o dodanie pkt 6: „budowa
chodnika w Bobrowie” do załącznika nr 2 uchwały.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem wniosku za wyjątkiem Radnego Mirosława Kacianowskiego,
który był przeciw – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 2 głosy “wstrzymujące się”) – podjęła Uchwałę Nr XI/102/2011 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złocieniec na lata 2011-2024, stanowiącą załącznik
do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnych: Zbigniewa Janiszewskiego i
Mirosława Kacianowskiego, którzy wstrzymali się od głosu – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 3: Podjęcie uchwał:
5) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej
do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku – druk nr
137.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 137.
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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 XI/103/2011 w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej do
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku, 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 4: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Proszę Radnych wchodzących w skład Zespołu do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej w
Złocieńcu swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników o rozpoczęcie prac.
Radni otrzymali w dniu dzisiejszym Strategię Rozwoju Złocienieckiego Ośrodka Kultury.
Pani Dyrektor ZOK prosi Radę o opinię odnośnie tego dokumentu. Proszę się z nim
zapoznać, a do tematu Rada powróci na kolejnej sesji w dniu 29 września.
Wpłynęło pismo z Celowego Związku R-XXI informujące o nowym składzie Zarządu.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Został ogłoszony przetarg. Związek otrzymał dofinansowania 70 mln zł. Data zakończenia
inwestycji I kwartał 2013 jest zgodna z wymogami unijnymi. Na pewno zostanie obniżona
cena podczas przetargu. W chwili obecnej jest to kwota 132 mln zł., ale wartość będzie dużo
niższa. Został wybrany nowy Przewodniczący Zarządu Związku. Poprzedni pracował
zaledwie trzy miesiące i nie realizował tego co powinien, nie wykonywał poleceń Zarządu i
dlatego go odwołano. Wreszcie jest to uporządkowane. W Związku są 24 gminy. Pan Piotr
Antończak cieszy się zaufaniem i został wybrany ponownie do Zarządu.
Jeśli chodzi o Związek Miast i Gmin (Drawsko Pom., Resko, Łobez i Złocieniec) to
potwierdzono przyznane dla nas środki (20 mln zł.). Realizacja zadania będzie odbywała się
poprzez Spółki. Musimy spełniać wymogi unijne.
Zostanie wykonana stacja uzdatniania wody, przyłącze deszczówki i kanalizacji sanitarnej na
ulicy Śląskiej, W Darskowie Osadnik (DPS Darskowo) oraz kanalizacja sanitarna w
Lubieszewie + ośrodki wypoczynkowe.
Środki otrzyma ZWiK. Po rozmowach z Wojewódzkim Funduszem ZWiK otrzyma 75%
pożyczki, a na resztę inwestycji trwają rozmowy z bankiem. ZWiK nie będzie już w 2012
roku wykonywał zadań ze swoich środków, ponieważ musi mieć środki na spłatę kredytu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Napisały dwie rodziny z Kazachstnau z prośbą o zamieszkanie w naszej gminie: rodzina
Chaziejewych oraz Jaworskich. To wiąże się z mieszkaniem dla tych rodzin oraz
zatrudnieniem ich. Mamy już w gminie jedną rodzinę z Kazachstanu. Czy Rada chciałaby
przychylić się do próśb tych rodzin?
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Rada postanowiła pisma w sprawie przyjęcia do gminy rodzin z Kazachstanu przekazać do
Komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Rada otrzymała do wiadomości pismo od mieszkańców ulicy Staszica 24 w sprawie
wysypania żużlu przy ich posesji nie w tym miejscu o który prosili.
Pan Marcin Czerniawski (Prezes ZGM Sp. z o.o. w Złocieńcu):
Została nawieziona szlaka, aby można było tam dojechać. Odpisaliśmy, że w przyszłym roku
wykonamy resztę prac.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Przypominam, że jest zakaz wysypywania szlaki na terenie miasta. Można ją jedynie
dosypywać np. do masy asfaltowej.
Radny Jerzy Uchroński zapytał, co z wnioskiem komisji w sprawie powołania komisji ds.
oznakowania miasta.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Powołamy taką komisję.
Radny Jan Rudy:
Jest w trakcie przebudowa wjazdu z ulicy Połczyńskiej na ulicę Cieszyńską. Wydłużono
wysepkę, wymuszając jednocześnie odpowiednio ruch pojazdów. Jednak przez zbyt długą
wysepkę samochód osobowy nie może w tym miejscu zawrócić (nie wspominając już o
samochodach ciężarowych). To jest moja uwaga. Powinniśmy sobie ułatwiać życie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Krzyżówki nie są do zawracania. To zrobiono specjalnie. To była krzyżówka dość kolizyjna.
Uważam, że jest to dobrze zrobione.
Radny Jan Rudy stwierdził, że tam nie zmieści się TIR.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
To robili fachowcy. Do „Schetynówki” była dodana opinia odnośnie organizacji ruchu. Na
jednym z odcinków ulicy Połczyńskiej będzie zakaz jazdy rowerów ulicą, ponieważ jest
wykonany wzdłuż ulicy ciąg pieszo-jezdny. Przy ulicy 3-go Maja też jest zrobiona wysepka.
Nikt tego już nie zmieni, ponieważ plan został już zatwierdzony.
Realizowany jest remont mostu na ulicy 5-go Marca z środków z budżetu państwa. Zarząd
Dróg pozyskał z Ministerstwa środki w wysokości 1,5 mln zł, ale po przetargu okazało się,
że powstała rezerwa. Powiat nie chce oddawać tych środków. Chcą wyremontować od Policji
do ulicy Sikorskiego ulicę 5-go Marca oraz chodnik i skwer wzdłuż tego odcinka. Na ten cel
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Starostwo chce dać 500 tysięcy złotych, a my mięlibyśmy dać 300 tysięcy złotych z
możliwością rozbicia tej kwoty na trzy lata. Taką propozycję złożyło nam Starostwo.
Musimy podjąć decyzję w tej sprawie.
Jeśli Marszałek nie wspomoże nas 1,5 mln zł na wykonanie Stadiony to może będziemy
musieli zrezygnować z tej inwestycji.
Radny Jan Rudy zapytał, że Burmistrz jest w stanie ująć tą kwotę w budżecie? Jeśli tak to
Radni są chętni.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wykonałem wstępnie projekt budżetu, ale wyrzuciłem go w całości do kosza. Napisałem do
Starostwa, że wstępnie zgadzamy się na ich propozycję, ale decyzję podejmują Radni.
Radny Jan Rudy stwierdził, że jak Burmistrz przygotuje stosowną uchwałę na Sesję to Rady
zadecydują.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
To będzie już zbyt późno. Jak Państwo zgodzicie się w dniu dzisiejszym to powiadomię
Starostwo o tym, ono założą swoje środki na ten cel, a my potem podejmiemy uchwałę.
Jedziemy z Przewodniczącą na Konferencję w sprawie oddłużania gmin. Chcielibyśmy , aby
gminy otrzymywały również odpis 1% Vat-u, subwencję na przedszkola. Jest gmina w
Polsce, która ma dochód 33 tysięcy złotych rocznie na jednego mieszkańca.
Proszę Państwa o opinię, czy mogę obiecać Starostwu, że przekażemy im 300 tysięcy złotych
z rozłożeniem płatności na trzy lata.
Radny Mirosław Kacianowski stwierdził, że 100 tysięcy złotych nie jest kwotą, która
mogłaby zbyt obciążyć budżet. Na pewno na ten cel znajdą się środki.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ja zaproponuję Starostwu kwotę 200 tysięcy złotych.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła powyższy wniosek (Gmina Złocieniec
przekaże na inwestycję środki w wysokości do 300 tysięcy złotych w rozbiciu na trzy lata).
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem wniosku – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) poinformowała, że
wpłynęło pismo z Ministerstwa Rolnictwa, z którym Radni mogą się zapoznać w Biurze
Rady Miejskiej.
Napisał również pismo Pan Seweryn Moszner (do wiadomości Rady) w sprawie swojego
garażu.
Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor ZOK):
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Pracownicy remontujący kino wysypali przy garażu tego Pana gruz.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Pismo w tej sprawie już zostało wysłane.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Wojewoda Zachodniopomorskie wystosował pismo w sprawie naszej uchwały dotyczącej
opłaty za przedszkole. Chce, abyśmy określili szczegółowo za jakiego rodzaju świadczenia
opłata ta jest pobierana i określili jej wysokość.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W wielkich przedszkolach, gdzie jest dużo dzieci można podzielić dzieci na grupy gdzie
będą przeprowadzane różne zajęcia. U nas nie ma tak dużo dzieci. Rodzice wiedzą, z jakich
zajęć ich dzieci będą korzystać. Wyliczyliśmy koszt 1 godziny zajęć.
Pani Elżbieta Bielak (Dyrektor Przedszkola w Złocieńcu):
W naszej karcie jest napisane, że dziecko przez 5 godzin nie płaci za zajęcia, a później jest w
przedszkolu od ... do..... Każdy rodzic deklaruje ile dziecko będzie w przedszkolu godzin
ponadwymiarowych i za nie płaci stawkę 2,35 zł za godzinę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
5-latki muszą iść do przedszkola i mogą być w nim tylko 5 godzin. Dzieci młodsze nie
przyjmujemy tylko na 5 bezpłatnych godzin bo w takim przypadku pewnie do przedszkola
zgłoszonoby wszystkie dzieci z terenu gminy.
Pani Elżbieta Bielak (Dyrektor Przedszkola w Złocieńcu):
Zostanie przygotowana stosowna uchwała, w której będzie wpisane, że zajęcia
ponadwymiarowe to zajęcia z religii i świadczenia opiekuńczo-wychowawcze.
Podstawa programowa nic nie mówi o religii, więc jest to świadczenie ponadwymiarowe.
Radna Małgorzata Janda stwierdziła, że w miesiącu marcu Pan Kuczyński złożył pismo, na
które do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi.
Radna Urszula Ptak odpowiedziała, że Pan Kuczyński nie zostawił nami pisma, a jak
prosiliśmy go o kopię pisma to dał nam tylko kopie podpisów.
Radny Jan Macul zapytał, czy Burmistrz przewiduje radykale ruchy w oświacie. Było dużo
pracy wykonanej oraz dużo zaangażowanych w zmiany ludzi. Co z oświatą w gminie
Złocieniec?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Sprawę oddaliśmy do Sądu Administracyjnego, ale sędzia jest na urlopie. Oni zazwyczaj
szybko działają, ale w chwili obecnej jest problem. My i Cedynia wystąpiliśmy w tej samej
sprawie. Ogłosiłem konkurs na Dyrektora Gimnazjum Nr 2 – zgłosił się tylko Pan Buczek.
Mogłem zrobić w Budowie Filię Gimnazjum Nr 1, ale nie było już na to czasu.
Nie pozwoliłem dyrektorom na pewne rzeczy, np. zwiększanie etatów. Nie zgodziłem się w
jednej ze szkół na powołanie zastępcy dyrektora. Przywróciłem w SP Nr 2 stołówkę i
przygotowywanie obiadów. Okazało się, że trzeba mieć specjalny samochód do rozwożenia
żywności. Kurator przeniósł się do Ministerstwa, a z zastępcą nie mogę się dogadać.
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Likwidacja szkół nie wymaga opinii kuratora, a ich łączenie tak. Nadal w gminie mamy 5
szkół.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W SP Nr 1 jest problem z ławkami. Musieli podostawiać do klas ławki, ponieważ są klasy
30-osobowe.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W chwili obecnej jest mniej oddziałów, ale są liczniejsze. Jak będą nabory do szkół to ja
osobiście się tym zajmę.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Rozmawialiśmy na temat prywatyzacji spółek. Myślę, że należy sprywatyzować Zakład
Ciepłownictwa. Nie musielibyśmy inwestować w Zakład, a stawki i tak nie zależą od nas.
Próbuję namówić do tego pomysłu Burmistrza. We „Wspólnocie” ukazał się na ten temat
artykuł.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Najlepszym „Kąskiem” do sprywatyzowania jest ZWiK. W chwili obecnej wymieniamy
ostatnie rury azbestowe w Darskowie.
Radny Jan Rudy stwierdził, że jest to ruch polityczny. Państwo pokazuje , gdzie gminy mogą
szukać pieniędzy.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Tym tematem powinna zająć się Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu. Jak będzie wola
Rady to trzeba powiedzieć kiedy mam wprowadzić dochód z prywatyzacji do budżetu.
Radna Małgorzata Janda zapytała, czy w SP Nr 1 i GM Nr 1 dzieci są zabezpieczone w
opiekę pielęgniarek szkolnych.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Podanie w tej sprawie wpłynęło od Pani Branieckiej wczoraj. Przekazałem sprawę Pan
Raczycowi. Wydzierżawimy pomieszczenie po 100,00 zł +VAT za gabinet.
Radna Małgorzata Janda zapytała, dlaczego wydzierżawienie pomieszczeń jest tak drogie.
Inne szkoły przekazują pomieszczenia bez żadnych opłat. Taka opieka musi być w szkołach.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W związku ze zmianą przepisów Dyrektorzy nie mogą wynajmować pomieszczeń w szkole.
To są podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą. Innym podmiotom też mam
wynajmować pomieszczenia za darmo? W rocznym budżecie nie jest to duża kwota. Jak mi
powiecie teraz, że mam wynająć gabinet za 1 zł to tak zrobię. Czym się różni ta Pani od
innych działalności? Ile ma wynosić opłata miesięczna?
Radna Małgorzata Janda – 1 zł.
Radny Mirosław Kacianowski stwierdził, że najgorzej jest, gdy odstępuje się od poboru
należnych kwot. Zakład Ciepłownictwa wynajmuje od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokal,
gdzie ma swoją wymiennikownię. Kiedyś było to bezczynszowo. Urząd Skarbowy traktuje to
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jako niewykazane przychody należne, taktuje to jak darowiznę. Uderza to w dwie strony:
Spółdzielnię bo nie wykazała dochodów, a ZC, że otrzymał darowiznę. To jest konstrukcja
niebezpieczna.
Radna Małgorzata Janda:
Będziemy jedyną gminą w powiecie, która będzie pobierała opłaty od pielęgniarek
szkolnych.
Radny Mirosław Kacianowski:
Jeżeli inni robią błąd to my nie musimy go powielać. Patrzmy przez pryzmat swoich
interesów.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ja wynająć pomieszczenia bezprzetargowo mogę tylko na trzy miesiące, a potem trzeba
wywiesić listę nieruchomości do dzierżawy, która musi wisieć kilka tygodni i dopiero mogę
wydzierżawić bezprzetargowo na trzy lata. Mogę tak zrobić tylko przez pierwszy rok, a
potem trzeba ogłosić przetarg. Ja i tak idę im na rękę: nie ogłaszam przetargu, mają gabinety
przez trzy miesiące z wolnej ręki za 100 złotych miesięcznie.
Radna Małgorzata Janda:
W imieniu mieszkańców mam prośbę o naprawienie ulicy Kolejowej w kierunku Parku.
Zrobiła się tam wyrwa duża.
Otrzymałam odpowiedź na interpelację, którą złożyłam razem z Panem Kacianowskim w
sprawie załatania dziur w ulicy Bydgoskiej. W chwili obecnej na ulicy Bydgoskiej jest
bardzo dużo dziur. Proszę o uzupełnienie nawierzchni.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
My tego nie robiliśmy bo nie mamy środków w dziale: „drogi powiatowe”.
Radna Małgorzata Janda:
W dniu 22 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala w Drawsku Pom.
Jest zgoda na zakup nowego aparatu RTG. Rada wypowiedziała się pozytywnie w sprawie
wydzierżawienia szpitala dla operatora zewnętrznego.
Radna Elżbieta Frankowska poprosiła o uzupełnienie desek w pomoście przy Stanicy.
Radny Mirosław Kacianowski:
Mam pytanie do Pana Prezesa ZGM. W swoim piśmie na stronie drugiej napisał Pan, że
Spółka prowadzi w swojej ewidencji 87 niewydzielonych wspólnot mieszkaniowych. Jak to
należy rozumieć?
Pan Marcin Czerniawski (Prezes ZGM Sp. z o.o. w Złocieńcu):
Są to wspólnoty, które nie posiadają swojego NIP-u, REGONU. Pozostałe Wspólnoty mają
założone swoje odrębne konta.
Radny Mirosław Kacianowski:
Czy przychody i koszty tych wspólnot są w księgach Spółki?
Pan Marcin Czerniawski (Prezes ZGM Sp. z o.o. w Złocieńcu):
Tak
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Radny Mirosław Kacianowski:
Czy rozrachunki wspólnot również są w księgach spółki? Czy dług z niezapłaconych
czynszów figuruje w księgach Spółki?
Pan Marcin Czerniawski (Prezes ZGM Sp. z o.o. w Złocieńcu):
Tak.
Radny Mirosław Kacianowski:
Nie jest to prawidłowe. Proszę z tym zrobić porządek.
Za część swojej działalności nie obciążacie Państwo gminy (tak wynika z Pana pisma).
Pan Marcin Czerniawski (Prezes ZGM Sp. z o.o. w Złocieńcu):
Pytanie do nas było w taki sposób sformułowane, że odpowiedź sugeruje, że nie pobieramy
opłat. My pobieramy opłaty za cały zasób.
Radna Urszula Ptak zapytała, co składa się na kwotę 1,40 zł, którą pobiera Spółka za zarząd.
Pan Marcin Czerniawski (Prezes ZGM Sp. z o.o. w Złocieńcu):
To jest kwota za zarządzanie częściami wspólnymi.

Punkt 5: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła XI Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 11.30).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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