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P R O T O K Ó Ł NR XII/2011
z XII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 29 września 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR XII/2011
z XII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 29 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 XII 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 15 radnych).

Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XII Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała propozycje zmian do porządku obrad:
1) zamienia się w punkcie 11 w podpunkcie 2): projekt uchwały na druku nr 140 na projekt
uchwały na druku nr 140A;
2) dodaje się do punktu 11 podpunkt 7) w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2011 – druk nr 149”;
3) dodaje się do punktu 11 podpunkt 8) w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie zamiaru
wsparcia przez gminę Złocieniec w latach 2012 – 2014 inwestycji realizowanej przez
Powiat Drawski – druk nr 150”;
4) dodaje się do punktu 11 podpunkt 9) w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –
druk nr 151”.
Przewodnicząca poddała poszczególne propozycje zmian pod głosowanie:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 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.
Przewodnicząca poddała poszczególne propozycje zmian pod głosowanie:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 2.
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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.
Przewodnicząca poddała poszczególne propozycje zmian pod głosowanie:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 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.
Przewodnicząca poddała poszczególne propozycje zmian pod głosowanie:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 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.
Przewodnicząca odczytała porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z X i XI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 148.
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. Informacje:
1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złocieniec za I półrocze 2011 roku;
2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania
przedsięwzięć Gminy Złocieniec za I półrocze 2011 roku;
3) o przebiegu wykonania planu finansowego Złocienieckiego Ośrodka Kultury za I
półrocze 2011 roku – druk nr 138.
9. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami:
- działania Związku R-XXI dotyczące terenu gminy;
- działania gminy w kierunku likwidacji dzikich wysypisk;
- czystość i porządek na terenie gminy - druk nr 146.
10. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim:
1) przedstawienie opinii Zespołu powołanego do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej w
Złocieńcu swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników - druk nr 145;
2) powołanie komisji skrutacyjnej do wyboru ławników;
3) przedstawienie regulaminu głosowania;
4) przeprowadzenie wyborów;
5) ogłoszenie wyników;
6) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku
Pomorskim na kadencję 2012 – 2015 – druk nr 142.
11. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Ośrodka
Sportu i Rekreacji – samorządowego zakładu budżetowego gminy Złocieniec – druk nr
139;
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2) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
gminę Złocieniec w czasie przekraczającym ten wymiar – druk nr 140A;
3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy – druk nr 141;
4) w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku jej podziału oraz spowodowanego budową urządzeń
infrastruktury technicznej – druk nr 143;
5) w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości – druk nr 144;
6) w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Złocieniec na
lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem lat 2015 - 2018” wraz z „Prognozą oddziaływania na
środowisko Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Złocieniec na lata
2011 – 2014 z uwzględnieniem lat 2015 – 2018” – druk nr 147;
7) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2011
– druk nr 149;
8) zamiaru wsparcia przez gminę Złocieniec w latach 2012 – 2014 inwestycji realizowanej
przez Powiat Drawski – druk nr 150;
9) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy – druk nr 151.
12. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie sesji.
Punkt 3: Przyjęcie Protokołów z X i XI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z X Sesji odbytej w dniu 30 czerwca 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 (15 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr X/2011 z X Sesji Rady
Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 30 czerwca 2011 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z X Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XI Sesji odbytej w dniu 2 września 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 (15 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XI/2011 z XI Sesji Rady
Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 2 września 2011 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

3

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

Pytań do Sprawozdania nie było.
Radny Jan Macul:
W dniach od 23 do 25 września br. odbyły się Mistrzostwa Polski w Klasycznym i Nocnym
Biegu na Orientację Juniorów oraz nocnym Biegu Juniorów Młodszych. Ola Waszczuk
otrzymała tytuł wicemistrza, a w kategorii juniorów zwyciężył Bartek Macul.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała komunikat
sportowy w związku z osiągnięciami członków MKS „Junior”.
Radny Mirosław Kacianowski zwrócił uwagę, że powyższe informacje powinny być
przekazywane w punkcie 12 porządku obrad.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radny Mirosław Kacianowski złożył interpelacje w następujących sprawach:
- przycięcia drzewek na ulicy Zwycięstwa przy ogródkach działkowych, ponieważ
ograniczają widoczność wyjeżdżającym z ulicy Boh. Monte Cassino;
- położenie płyt chodnikowych na ulicy Boh. Monte Cassino;
- wyrównanie nawierzchni ulicy Boh. Monte Cassino, ponieważ po deszczu tworzą się kałuże,
co utrudnia przejazd samochodów;
- na ulicy Boh. Monte Cassino zapadnięta jest studzienka kanalizacyjna, a na chodniku na
odcinku 50 metrów znajdują się koleiny. Jezdnia nie jest sprzątana zalega na niej piach, który
spływa do studzienek kanalizacyjnych podczas deszczu. Droga ta powinna być sprzątana.
Zapytał, jakie zostały wyciągnięte wnioski po przeglądzie studzienek kanalizacyjnych, do
którego zobowiązał się Burmistrz w miesiącu marcu br.
Radny Zbigniew Janiszewski złożył interpelację w sprawie zamontowania progów
zwalniających na ulicy Boh. Monte Cassino
Przedstawił wniosek Mieszkańców ulicy Boh. Monte Cassino w sprawie remontu ulicy
(wniosek na piśmie w załączeniu).
Radny Waldemar Buca złożył dwie interpelacje:
- w sprawie podwyżek dla pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkola w 2012
roku;
- w sprawie remontu w 2012 roku ulicy Podmiejskiej, a w szczególności zainstalowania
muld ograniczających prędkość na odcinku ulica Rybacka – Cegielniana oraz w sprawie
ponownego utwardzenia ulicy Zakole przy garażach, a także w sprawie wymiany
spalonych żarówek w tunelu dla pieszych między ulicami: Drawską i Kolejową.
Radna Elżbieta Frankowska zawnioskowała w sprawie naprawienia pomostu przy stanicy
wodnej (uzupełnienie i naprawa 25 desek).
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Radny Jan Macul:
Ile unijnych środków zewnętrznych pozyskał Urząd na realizację poszczególnych zadań
samorządowych w ostatnim okresie, ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie
oświaty i wychowania oraz jak to się ma do ościennych gmin. W jakim zakresie gmina
korzysta z tych środków w kontekście budżetu roku bieżącego.
Radna Urszula Ptak złożyła interpelację w sprawie przycięcia gałęzi na ulicy Głowackiego i
Kościuszki.
W Trybunie Obywatelskiej głos zabrali:
Pan Ryszard Remisiewicz (Mieszkaniec osiedla Czaplineckiego) – w sprawie sprzedaży i
picia alkoholu oraz nagannego zachowywania się młodzieży na osiedlu Czaplineckim przy
ulicy Wyzwolenia 3, która zaopatruje się w alkohol w sklepie znajdującym się przy tej ulicy.
Budynek sklepu wystaje 1 metr od budynku. W odległości 5 metrów znajduje się klatka
schodowa.
Sprawa częściowo przekazana została Prezesowi Spółdzielni, jak również prowadzone były
rozmowy w sklepie, ale odpowiadano, że to nie są klienci w.w. sklepu. Najbardziej uciążliwe
są godziny wieczorne i nocne. Obok znajduje się plac zabaw dla dzieci. Spotykają się tam
grupy młodzieży, ale czasami są to również osoby dorosłe. Nie będę powtarzał jakie dyskusje
się tam toczą. Odległość od tych grup do okien budynku to od 1 do 5 metrów. Młodzież ta
rozmawia szczególnym językiem i szczególną gwarą, ydają różne okrzyki i głosy. Najgorzej
jest w piątek, sobotę i niedzielę. Mieszkańcy nie zwracają im uwagi, a tylko zamykają okna.
Wzywałem policję 38 razy, ale tylko 9 razy stawili się na interwencję. Byłem też u
komendanta. Nie będę się wyrażał jak zachowywała się policja. Często są to koledzy tych
pijących. Szczegółowiej przedstawię sprawę na piśmie do Pana Burmistrza i załączę do tego
zdjęcia. Żona moja zaczęła się leczyć psychiatrycznie, natomiast ludzie starsi są zobojętniali
na tę sytuację. Na początku nie chcieli o tym rozmawiać, ale potem oznajmili, że problem jest
od początku, jak istnieje sklep. Może należy się zastanowić nad koncesją. Pytam się jak żyć w
takim rejonie i w takiej sytuacji. Każdy ma prawo do spokojnego mieszkania. Nie będę
komentował niektórych spraw, bo to nie jest moją intencją. Pytam dlaczego władze
administracji wydają koncesję na sprzedaż alkoholu sklepom, gdzie stwarza to zagrożenie
bezpieczeństwa publicznego. Dysponenci władzy w tym mieście mają środki i siły, a
dopuścili do takiej sytuacji jaka jest.
Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor ZOK) zapytała jakim prawem Pan Nosel szkaluje ją i
instytucję jaką reprezentuje. Jestem osobą publiczną i szanuję to. Pan Nosel wiecznie opluwa
Złocieniec i twierdzi, że nic się w nim nie dzieje. Porównując swoją pracę i Pana. Wszystko
co ja zrobiłam jest oceniane źle. Ciągle podkreśla się, że to komuna. Mam 50 lat i nie
pracowałam zbyt dużo w komunie. Ja jako Kowalewicz zostałam zaproszona przez władze
Krakowa do Stowarzyszenia Animatorów Kultury, to chyba o czymś świadczy. Udział
ośrodka kultury w projekcie „Kultura Plus” kreuje wizerunek kulturalny instytucji. To jest
Pana ocena subiektywna. Proszę napisać w gazecie co Pan Nosel zrobił dla mieszkańców
miasta. Nie będę polemizowała na łamach gazety. Uważam, że tak dalej być nie może. Moja
osoba jest cały czas opluwana i szkalowana. Na jednej stronie gazety pisze Pan, że nic się nie
robi, a na drugiej stronie z internetu pisze się co ZOK robi. Pan Nosel mieszkał kiedyś w
budynku ZOK i został usunięty i od tego momentu wszystko się zaczęło. Już wtedy odgrażał
się publicznie. Pan Antoni Gadzina kiedy został odwołany powiedział, że po mnie zostanie
tylko popiół. Moja rodzima pyta, jak to jest, że robię bardzo wiele i inni oceniają mnie bardzo
dobrze, a Pan Nosel ciągle mnie neguje. Oczekuję zmiany Pana stanowiska.
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Pan Tadeusz Nosel:
To nie jest najlepsza sytuacja, aby na zarzuty Pani Kowalewicz odpowiadać publicznie.
Pracuję w małej gazecie i zawsze można przyjść do dziennikarza i porozmawiać. To, że w tej
chwili rozmawiamy w obecności Rady to jest właśnie skutek komuny.
Radna Grażyna Kozak stwierdziła, że dziennikarze nie są osobami świętymi, z którymi nie
można rozmawiać.
Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej):
W gazecie jest pisana nieprawda i wszyscy o tym wiemy. Krytyka pozytywna jest dobra i nikt
tego nie neguje.
Pan Henryk Urbański (Mieszkaniec Złocieńca):
Na ulicy Mirosławieckiej podniesiono maszt z 50 metrów na 70 metrów bez żadnego
powiadomienia mieszkańców. Nie było żadnych badań prowadzonych przez Szczecin. Maszt
jednak oddziałuje na otoczenie. Nie było to sprawdzone przez oddział radiolokacyjny (w
załączeniu ksero zdjęć obrazujące drzewa w pobliżu masztu). Żona moja zmarła dostała
wysokiego ciśnienia i nie wiadomo czy nie przez tą stację.
Na ulicy Chrobrego wystają druty z płyt, które położone są na jezdni. Zapadają się studzienki
kanalizacyjne. Nie ma chodników. Jest to nowa ulica, o którą należy dbać.
Mieszkańcy narzekają na promieniowanie z trafostacji, znajduje się tam plac zabaw dla
dzieci. To należy zmienić. Znajdują się tam domy i trzeba dbać o ludzi.
Pan Piotr Chojnacki (MKS „OLIMP”) zabrał głos w sprawie dofinansowania Klubu
Sportowego „OLIMP” w wysokości 7.600 złotych. Z budżetu na 2011 zostało zabrane 7
tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy klub ma braki 10 tysięcy złotych. Zlikwidowaliśmy
drużynę młodzików. Jeżeli nie będzie środków, klub zakończy sezon wcześniej.
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocienca) – przedłożył wnioski i propozycje do budżetu
gminy na 2012 rok:
1) ustawienie tablic lub słupów informacyjnych do informacji urzędowych przy sklepie ul.
Zielona, ul. Parkowa, ul. Staszica przy ul. Łąkowej;
2) wycięcie zarośli oraz porządkowanie terenu przy jeziorze Maleszewo od strony ul.
Śląskiej i ul. Zielonej;
3) wyrównanie i niwelacja terenu pod boisko do kosza i kort;
4) wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw (ul. Śląska) uwzględniając miejsce na
piaskownicę i karuzelę
5) wykonanie lub naprawa drenażu odbioru wody z ulicy Śląskiej w kierunku jeziora
Maleszewo (50mb);
6) oczyszczenie rowów dopływu wody gruntowej do jeziora ze skrzyżowania ul. Śląskiej i
Zielonej oraz wyżej z ulicy Zielonej.
Wniosek w imieniu mieszkańców dotyczący podjęcia działań i przyjęcie do projektu budżetu
na 2012 rok wniosku o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego terenu przy jeziorze Maleszewo, a ul. Śląską i Zieloną na status terenu
dydaktyczno-rekreacyjnego.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jeśli chodzi o zachowanie młodzieży po alkoholu to dwa razy prosiłem o cofnięcie koncesji
na alkohol, ale musiałem przywrócić tą koncesję. Osoby sprzedające powinny dbać o teren
wokół swojego sklepu. Skierujemy szczególną uwagę na ten teren i zwrócimy się do
właściciela obiektu. To jest dzierżawa, więc może uda się wpłynąć na sprzedających. Jeśli 38
razy wzywa się Policję to trzeba zadać pytanie, czy wpłynęła jakaś informacja do właściciela,
czyli Spółdzielni. Jeśli otrzymam pismo od Pana to zwrócę się w tej sprawie z interwencją.
Z Panem Noselem już raz spotkaliśmy się w Sądzie i niedługo spotkamy się kolejny raz, bo
nazbierałem już sporo dokumentów. Pan Nosel myśli, że jego zachowanie jest zachowaniem
normalnym. Pani Przewodnicząca nie otrzymała odpowiedzi na swoje pismo. Pan Nosel
patrzy ironicznie. Pan zapomniał, gdzie się urodził i kto Pana wykształcił. TO właśnie
„komuna” zapłaciła za Pana naukę. Niech się Pan przebudzi na jakim Pan świecie żyje. Może
wtedy Pani Roma zwróci się do Kapituły Medalu o nadanie dla Pana tytułu Zasłużony dla
Miasta i Gminy Złocieniec.
Jeśli chodzi o wypowiedź Pana Urbańskiego to badania były robione po oddaniu masztu do
użytkowania. W sprawie podniesienie masztu zwrócimy się do odpowiednich służb.
Jeśli chodzi o ulicę Chrobrego to razem z Radą decydowaliśmy, które ulice mają być
wykonane. Na Zatorzu wykonano kilka ulic. Ulica Chrobrego także miała być wykonana, ale
były wnioski o inne ulice z innych terenów. Zgadzam się, że ta ulica nie jest w idealnym
stanie. Wycena ulicy Chrobrego była bardzo wysoka. Jeśli chodzi o trafostację to jest to
normalna trafostacja. Firmy, które lokalizują takie trafostacje robią to zgodnie z przepisami.
Każdy mieszkaniec może w tej sprawie wnieść uwagi do energetyki.
Kwota 7,6 tys. zł. dla MKS „OLIMP” została zabrana, gdy szukaliśmy oszczędności.
Zabraliśmy wszystkim klubom po 10%. Postaram się przekazać wcześniej zabraną kwotę lub
mniejszą, skoro nie ma możliwości pozyskania przez Klub dodatkowych środków
zewnętrznych.
Jeśli chodzi o wypowiedź Pana Herbuta to z postawieniem słupa informacyjnego nie będzie
na pewno problemu. Sieć deszczowa na ulicy Śląskiej – ZWiK jest na etapie przetargu. Na
początku roku 2012 ulica Śląska oraz Darskowo zostaną podłączone do sieci kanalizacyjnej.
Przywróci się odpowiedni drenaż. Do tej pory tam nie było sieci kanalizacyjnej.
Dwukrotnie w tym roku czyściliśmy rzekę Drawę. Za drugi razem zebraliśmy 40 worków
śmieci, była tez lodówka i szafa.
Cięcia będą robione we wszystkich działach budżetu.
Na dochody mamy wpływ tylko przy podatkach i sprzedaży mienia. Pozostałe dochody zależą
od państwa, które nam przekazuje subwencje, dotacje i inne. Czy w 2012 roku otrzymamy
więcej środków? Odpisy z PIT-ów są niższe. Gmina musi dopłacać w 100% do mieszkańców
gminy, którzy przebywają w Domach Pomocy Społecznej. Jest to kwota 3 tysiące zł.
miesięcznie za jedną osobę. Musimy dopłacać 20% do stypendiów socjalnych, zasiłków
pielęgnacyjnych i innych , a także do dodatków mieszkaniowych. Gmina jest zobligowana do
pewnych wydatków, a nie otrzymuje na zadania środków. Przykładem takim może być
przedszkole. W Niemczech powiaty przekazują środki na przedszkola.
Jeśli chodzi o przegląd studzienek kanalizacyjnych to niech Prezes wypowie się, czy był
wykonany, a jeśli nie to zostanie wykonany w najbliższym czasie.
Chodnik, droga, oświetlenie – nie wypowiem się w tych tematach, bonie mamy już środków.
Jak będą pieniądze to wykonamy to.
Oświetlenie tunelu jest ciągle dewastowane.
Pan Buca powiedział, że pracownicy niepedagogiczni już od trzech lat nie otrzymali
podwyżki pensji. Pracownicy Urzędu również. Jedynymi, którzy dostają podwyżki są
nauczyciele. Nie będzie nagród dla osób, które otrzymują wynagrodzenie z budżetu gminy.
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Wniosek, o którym mówi Pan Buca wpływa do mnie już z trzeciego źródła (z komisji, od
dyrektorów oraz teraz). Pracowników niepedagogicznych w oświacie jest 44..
Most przy Stanicy był robiony przez ZUK. Byłem w tej sprawie w kontakcie z Panem
Janiszewskim.
Do interpelacji Radnego Macula ustosunkuję się na piśmie.
Ulica Mirosławiecka i Kościuszki – myślę, że Pan Prezes zajmie się tą sprawą.
Pan Edward Herbut:
Ja w większości z Panem Burmistrzem się zgadzam. Radni z naszego terenu byli wybierani
po to, aby budżet był właśnie dla tego terenu. Trzeba chociaż zacząć pewne sprawy. Proszę o
upomnienie się o nasz teren. My też płacimy podatki.
Radny Mirosław Kacianowski:
Ulica Monte Cassino jest chyba jeszcze na gwarancji i nie trzeba wydawać na nią
dodatkowych pieniędzy, a podcięcie gałęzi na 1,5 metra tonie duży koszt.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ja nie jestem zwolennikiem robienia ulic, gdy osiedle jest jeszcze nie skończone, ponieważ
jeździ się tam ciężkim sprzętem.
Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Droga została zniszczona przez mieszkańców, a nie przez wykonawcę.
Radny Mirosław Kacianowski:
Koleiny powstały przy odśnieżaniu. Gdyby był ułożony na twardszym podłożu to by nie było
kolein. Zapada się pomiędzy studzienkami.
Radny Jerzy Uchroński:
Przewodnicząca wita na początku Sesji gości, w tym przedstawicieli Policji, którzy na Sesję
przyszli tylko raz. Dziwi mnie to, że ich dzisiaj tu nie ma. Na każdej Sesji poruszany jest
temat porządku publicznego. Policja powinna współpracować z samorządem. Niech
Przewodnicząca poprosi Komendanta, aby spraw na Sesji słuchał chociaż szef prewencji.
Proszę o pismo do Komendanta Powiatowego w sprawie delegowania na Sesję
przedstawiciela Policji. Ustawa o Policji zobowiązuje do tego Policję.
Pan Herbut ogranicza się jedynie do rejonu jeziora Maleszewo i ulicy Śląskiej. My dbamy o
cały teren. Jakiekolwiek działania na jeziorze wymaga zgody właściciela. Śmieci nie
przynoszą osoby z zewnątrz.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nasze interwencje w sprawie jeziora Maleszewo kierowane są do właściciela jeziora, ale oni
nie chcą nic zrobić w tym temacie. Na rzeki i jeziora nie chcą dawać środków.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) stwierdziła, że jest
przygotowany piękny plan.
Pan Edward Herbut:
To jest temat na inne spotkanie. Proszę mnie poinformować o takim spotkaniu. Od śmieci są
służby porządkowe.
Radny Stanisław Picheta:
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Cieszę się, że Pan Herbut troszczy się o nasz teren. Wnioski są składane, mam ich do budżetu
roku 2012 25.
Radny Waldemar Buca:
Wybory były w listopadzie 2010 roku, a teraz jest możliwość składania wniosków do budżetu
2012.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Są potrzeby na 150 mln zł, a dochody gminy wynoszą 36 mln zł. Potrzeb jest bardzo dużo.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Jest wiele miejsc, które wymagają remontu.

Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.

Radny Mirosław Kacianowski:
Komisja rewizyjna rozpoczęła kontrolę rozliczenia prowadzonych przez gminę Złocieniec w
2010 roku inwestycji: ulica Kaszubska, Świerkowa, Włókiennicza, Nadrzeczna oraz
Termomodernizacja Przedszkola w Złocieńcu.
Radny Jerzy Uchroński:
Podczas posiedzenia wysłuchano sprawozdania Pani Głowackiej akceptując go w całości. W
temacie wolontariatu komisja zawnioskowała, aby w grudniu wyróżnić młodzież oraz osoby
dorosłe zajmujące się wolontariatem.
Radny Jan Macul:
Komisja odbyła dwa posiedzenia. W dniu 19 września w temacie oceny stanu przygotowań
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012 oraz 23 września wspólnie z innymi
komisjami w temacie materiałów na Sesję.
Radna Grażyna Kozak:
Komisja odbyła dwa posiedzenia. W dniu 23 września 2011 r. (posiedzenie wspólne
wszystkich komisji). Komisje zawnioskowały o:
1) zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Mickiewicza (teren
pod budynkiem po byłym biurowcu ZPL) z przeznaczeniem na parking;
2) wyrównanie nawierzchni drogi biegnącej od ulicy Kolejowej w dół wzdłuż nasypu
kolejowego do oczyszczalni ścieków (na drodze tej znajdują się bardzo duże koleiny).
Komisje zgłosiła propozycję ustalenia opłaty za wynajem w szkołach gabinetów dla
Niepublicznego Zakładu Pielęgniarek Środowiskowych s.c. „SZKOLMED” Złocieniec w
wysokości 30,00 zł + VAT miesięcznie za 1 gabinet.
W dniu 28 września br. komisja spotkała się w tematach:
1. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.
2. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami - działania gminy w kierunku likwidacji
dzikich wysypisk.
Radny Mirosław Żurek:
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Komisja wsi i rolnictwa odbyła jedno posiedzenie wspólnie z innymi komisjami w temacie
rozpatrzenia materiałów na sesję.
Radna Urszula Ptak:
Komisja organizacyjna nie odbyła żadnego posiedzenia.

Punkt 8. Informacje:
1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Złocieniec za I półrocze 2011 roku;
2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania
przedsięwzięć Gminy Złocieniec za I półrocze 2011 roku;
3) przebiegu wykonania planu finansowego Złocienieckiego Ośrodka Kultury za I
półrocze 2011 roku – druk nr 138.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej (opinia w załączeniu) odnośnie wykonania budżetu gminy
Złocieniec za pierwsze półrocze 2011 roku.
Budżet Gminy Złocieniec na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Złocieńcu w
dniu 27 stycznia 2011 roku uchwałą Nr IV/35/2011. Podstawowe jego wielkości to:
- dochody 41.913.099,31 zł,
- wydatki 45.113.757,93 zł,
- deficyt budżetu 3.200.658,62 zł,
- przychody budżetu 5.200.434,62 zł,
- rozchody budżetu 1.999.776,00 zł,
- prognozowana łączna kwota długu na koniec roku 23.024.409,11 zł.
Dochody budżetu gminy za I półrocze wykonane zostały w wysokości przekraczającej
połowę przyjętego planu rocznego po zmianach, osiągając wskaźnik 50,4% (wykonanie za I
półrocze 2010 r. wyniosło 51,4%). Dochody bieżące stanowiły 91,2% wykonania dochodów
ogółem za I półrocze 2011 r., natomiast dochody majątkowe 8,8% wykonanych dochodów
ogółem.
W wielu przypadkach odnotowujemy wskaźnik wykonania powyżej 50% i co jest istotne,
dotyczy to podatków o znaczeniu strategicznym dla gminy, do których należą podatek od
nieruchomości (48,7%), rolny (53,2%), leśny (51,0%) i od środków transportowych (58,8%).
Dochody z majątku gminy zrealizowane zostały poniżej połowy przyjętego planu, bo w
wysokości 32,5%.
Poniżej wymaganych wielkości osiągnięto wpływy w podatku dochodowym od osób
fizycznych (42,8%) oraz z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i
gruntów (45,8%).
Niskie wykonanie występuje w tytułach o mniejszym znaczeniu dla gminy ze względu na ich
wielkość. Są to wpływy z opłaty targowej oraz dochody z tytułu podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
Wykonanie pozostałych dochodów oscyluje w granicach połowy przyjętego planu po
zmianach (wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.).
Budżet gminy Złocieniec uchwalony na 2011 r. jest budżetem deficytowym. W omawianym
okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów ukształtowane zostało na poziomie 50,4%
planu, wydatków zaś na poziomie 46,9% planu rocznego po zmianach. Wykonanie wydatków
poniżej połowy przyjętego planu wynika przede wszystkim z niskiego zaawansowania
większości zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpoczęła się w I półroczu natomiast
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zakończenie przypada na II półrocze 2011 roku. W konsekwencji tego, za I półrocze 2011 r.
osiągnięta została nadwyżka budżetu w kwocie 784.996,21 zł.
Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów i wydatków za okres 6 miesięcy
bieżącego roku wynika, że sytuacja finansowa naszej Gminy jest dobra. Wykonanie
dochodów z poszczególnych źródeł w większości przypadków kształtuje się na poziomie
przekraczającym połowę przyjętego planu, natomiast wykonanie wydatków nie przekroczyło
połowy przyjętego planu co pozwala stwierdzić, że w II półroczu nie ma zagrożenia jeśli
chodzi o realizację zarówno dochodów jak i zaplanowanych wydatków, zwłaszcza
inwestycyjnych.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wykonanie z tytuł PIT-ów jest minusowe. Podatek od nieruchomości to ok. 90%, ale czy
takie dobre wykonanie będzie na koniec roku to nie wiadomo. Jeśli chodzi o dochód ze
sprzedaży to nie zostanie wykonany na koniec roku. Nasze działki nie znajdują nabywców.
Wydatki ujęte w budżecie nie są do wykonania w całości ze względu na słabe wykonanie
dochodów.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Burmistrz poprosił o przesunięcie tematów, aby wybory ławników odbyły się przed punktem
9 w związku z tym, iż na sali obecni są kandydaci na ławników, którzy muszą wracać do
swoich obowiązków.
Punkt 10: Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim:
1) przedstawienie opinii Zespołu powołanego do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej
w Złocieńcu swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników - druk nr 145;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała opinię Zespołu do
przedstawienia swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników (opinia w załączeniu).
2) powołanie komisji skrutacyjnej do wyboru ławników;

Do składu komisji skrutacyjnej zaproponowano:
1) Grażynę Kozak;
2) Małgorzatę Jandę;
3) Stanisława Pichetę.
Wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę.
3) przedstawienie regulaminu głosowania;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) przedstawiła regulamin
głosowania:
Głosowanie odbywa się za pomocą ostemplowanych pieczęcią rady kart do głosowania, na
których widnieje treść: „Karta do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w
Drawsku Pomorskim na kadencję 2012-2015”.
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Na karcie znajdują się również nazwiska wraz z imionami zgłoszonych kandydatów w
kolejności alfabetycznej. Po prawej stronie obok nazwisk i imion kandydatów znajdują się
okienka. Należy postawić znak krzyżyka w okienku przy nazwiskach i imionach
kandydatów, których chcemy wybrać na ławników.
Rada powinna wybrać 10 ławników, ale ze względu na brak wystarczającej liczby
kandydatów Rada dokona wyboru spośród 5 kandydatów.
Znak krzyżyka przy nazwisku i imieniu jednego, dwóch, trzech, czterech lub pięciu
kandydatów oznacza głos ważny „za”. Brak znaku krzyżyka przy nazwiskach i imionach
wszystkich kandydatów oznacza głos ważny „przeciw”. Karta do głosowania przedarta,
zniszczona lub z każdym innym znakiem oznacza głos nieważny.
Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej, wg listy
obecności, nazwiska i imienia radnego, który podchodzi do urny i wrzuca do niej kartę do
głosowania.
Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym imiennym przyjęła w.w. regulamin
głosowania (15 głosów oddano „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Przewodnicząca podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni głosowali za w.w.
regulaminem (lista głosowania imiennego w załączeniu).
4) przeprowadzenie wyborów;
Komisja skrutacyjna przeprowadziła wybory.
5) ogłoszenie wyników;
Radna Grażyna Kozak poinformowała, że przewodniczącym komisji skrutacyjnej został
Radny Stanisław Picheta.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał Protokół z przeprowadzonych wyborów
(Protokół w załączeniu).
W wyniku głosowania ławnikami zostali:
- Krystyna Haściło,
- Zdzisław Jaworski,
- Roman Kopeć,
- Agnieszka Szyntar,
- Zbigniew Wątorek.

6) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku
Pomorskim na kadencję 2012 – 2015 – druk nr 142.

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (15 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XII/104/2011 w sprawie wyboru
ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim na kadencję 2012-2015, stanowiącą
załącznik do protokołu.
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Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

9. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami:
- działania Związku R-XXI dotyczące terenu gminy;
- działania gminy w kierunku likwidacji dzikich wysypisk;
- czystość i porządek na terenie gminy - druk nr 146.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Tematem działalności Związku R-XXI zajmowaliśmy się na wspólnym posiedzeniu komisji.
Członkiem Zarządu R-XXI jest Pan Piotr Antończak.
Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
W dniu 3 października br. jest otwarcie ofert na wysypisko śmieci w Słajsinie i 3 przesypowni
na przeszło 110 mln zł. Otrzymamy 72 mln zł. + nasz wkład + składki członkowskie.
Wykonanie tego zadania nie jest sprawą skomplikowaną, ale dużą. Głównym elementem jest
linia segregowania oraz kompostownik. Mamy duże poparcie i dlatego otrzymaliśmy tak duże
wsparcie finansowe. Projekt musiał obejmować przynajmniej 150 tysięcy osób. Wstępny
recykling będzie odbywał się w gminach.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jesteśmy zobowiązani do przekazania naszych składowisk do R-XXI. Związek będzie
występował o środki na zamknięte wysypiska, w tym nasze. Brane jest pod uwagę 20
wysypisk śmieci. Gminy, które nie rozwiązały problemu śmieciowego (odzyskanie surowców
zgodnie z wytycznymi unijnymi) będą płacić kary. Słajsino jest oddalone o mniej więcej taką
samą odległość od wszystkich przesypowni. W Koszalinie miała być budowana spalarnia, ale
wycofano się z tego projektu ze względu na protesty.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytała, ile gmin należy do
Związku.
Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
W Związku jest 27 gmin. Najważniejsze jest składowisko w Słajsinie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nowa ustawa zakłada, że gmina będzie odpowiadała za odbieranie nieczystości stałych.
Ustawa daje możliwość opodatkowania mieszkańców, dzięki któremu będą środki na
odprowadzanie tych nieczystości. Gdyby nie było na ten cel środków to trzeba by było
opłacać wywóz nieczystości z innych dochodów gminy np. z podatku od nieruchomości.

Punkt 11. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla
Ośrodka Sportu i Rekreacji – samorządowego zakładu budżetowego gminy
Złocieniec – druk nr 139;
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Po wspólnym posiedzeniu komisji został poprawiony załącznik do projektu uchwały.
Zmieniono kwotę dotacji przedmiotowej boiska wielofunkcyjnego z 22.597,00 zł na
22.372,00 zł i stawkę dotacji z 8,36 zł/m2 na 8,28 zł/m2. Razem dotacja zmienia się z
242.155,00 zł na 241.930,00 zł.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła w.w. zmianę.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem 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 XII/105/2011 zmieniającą
uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji
– samorządowego zakładu budżetowego gminy Złocieniec, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 11. Podjęcie uchwał:
2) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez gminę Złocieniec w czasie przekraczającym ten wymiar – druk nr
140A;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
Radna Elżbieta Frankowska stwierdziła, że to będzie już druga podwyżka opłat za
przedszkole w tym roku.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
To jest urealnienie cen, tak jak chciał Wojewoda. Podwyżka wyniesie 10 zł miesięcznie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dochód roczny z tytułu opłat za przedszkole do budżetu gminy wynosi 165 tysięcy złotych, a
gmina wydaję na przedszkole 1,2 mln zł. Nie mamy żadnych dotacji da przedszkola.
Wyżywienie dziecka w przedszkolu to 6 zł dziennie (wsad do kotła). Rodzic w domu też
musiałby nakarmić dziecko. 2,47 zł za 1 godzinę opieki nad dzieckiem, czy o dużo. Ile
kosztuje opieka guwernantki?
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 2 głosy
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XII/106/2011 w sprawie
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Złocieniec w
czasie przekraczającym ten wymiar, stanowiącą załącznik do protokołu.
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Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnej Elżbiety Frankowskiej oraz
Radnej Małgorzaty Jandy, które były przeciwne uchwale (podczas głosowania był nieobecny
Radny Jan Macul) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11. Podjęcie uchwał:
3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 141;

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 XII/107/2011 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.

Punkt 11. Podjęcie uchwał:
4) w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz spowodowanego budową urządzeń
infrastruktury technicznej – druk nr 143;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Do chwili obecnej obowiązują różne stawki opłaty adiacenckiej. Stawki te były różne w
zależności od rodzaju infrastruktury. Dziś chcemy to ujednolicić.
Radny Stanisław Picheta zapytał ile jest takich spraw w gminie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Opłata jest naliczana, gdy kończy się np. budowa drogi. Rzeczoznawca wylicza, ile działka
kosztowała przed inwestycją, a ile po inwestycji. Przelicza się to według odpowiednich
przeliczników. Kiedyś zarzucono nam, że nie wprowadziliśmy opłaty adiacenckiej. Należność
można rozłożyć na raty na okres 10 lat. Opłatę tą można naliczyć w ciągu 3 lat od
zakończenia inwestycji.
Radny Mirosław Żurek zapytał, jak będzie z opłatą adiacencką w Cieszynie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Naliczono im opłatę.
Radny Jan Rudy:
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Sprzedano dużo działek na Osiedlu Pomorskim, Gronowskim, Czaplineckim. Ludzie
zaczynają się budować. Czy będą płacić opłatę adiacencką skoro kupili działki, jako
uzbrojone?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Zadecyduje o tym rzeczoznawca. Gmina, gdy sprzedaje działki, gdzie nie ma mediów
sprzedaje je po niższej cenie. Jeśli podczas przetargu cena znacznie wzrośnie to przecież
gmina nie ma na to wpływu.
Radny Mirosław Żurek zapytał, ile będzie kosztowało podłączenie kanalizacji.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Rzeczoznawca indywidualnie ocenia każdą działkę.
Jeśli nie ma woli zmiany uchwały to postawie wniosek o pozostawienie starej opłaty, która
była wyższa. Gmina musi pobierać opłatę adiacencką.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (10 głosów “za”, 3 głosy
“przeciw”, 2 głosy “wstrzymujące się”) – podjęła Uchwałę Nr XII/108/2011 w sprawie
ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku jej podziału oraz spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnych: Kazimierza
Korzeniowskiego, Stanisława Pichety, Mirosława Żurka, którzy byli przeciw oraz Radnych:
Elżbiety Frankowskiej, Andrzeja Kozubka, którzy wstrzymali się od głosu – lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11. Podjęcie uchwał:
5) w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości – druk nr 144;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały.
Przepisy w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
zmieniało się już kilkakrotnie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Zgodnie z ustawą bonifikata wynosiła 90%, ale ustawa ta już nie obowiązuje i to Rada musi
określić wysokość ulgi. Poprzednia uchwała mówiła o uldze 70% i dlatego padła propozycja,
aby uchwalić ulgę na tym samym poziomie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XII/109/2011 w sprawie
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
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Punkt 11. Podjęcie uchwał:
6) w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy
Złocieniec na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem lat 2015 - 2018” wraz z „Prognozą
oddziaływania na środowisko Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy
Złocieniec na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem lat 2015 – 2018” – druk nr 147;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Przedstawiony materiał jest obszerny i dobrze opracowany. Są wydane trzy opinie przez
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
To są zagadnienia związane z ochroną środowiska. Aktualizacja została wykonana przez
firmę, która ten Program przygotowała wcześniej.
Wniosek w sprawie strefy ciszy nie został uwzględniony.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XII/110/2011 w sprawie
przyjęcia „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2011 2014 z uwzględnieniem lat 2015 - 2018” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko
Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2011 - 2014 z
uwzględnieniem lat 2015 - 2018”, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Jan
Rudy) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11. Podjęcie uchwał:
7) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok
2011 – druk nr 149;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XII/111/2011 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 (podczas głosowania był nieobecny Radny Jan
Rudy) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11. Podjęcie uchwał:
8) w sprawie zamiaru wsparcia przez gminę Złocieniec w latach 2012 - 2014 inwestycji
realizowanej przez Powiat Drawski – druk nr 150;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
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O tym projekcie rozmawialiśmy już na wspólnym posiedzeniu komisji.
Radny Stanisław Picheta zapytał, jakie prace zostaną wykonane.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Będą realizowane dwa zadania. Pierwsze dotyczy remontu mostu + remont nawierzchni od
skrzyżowania ulicy 5-go Marca z ulicą Chopina do mostu. Drugie obejmie remont
nawierzchni ulicy 5-go Marca od mostu do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego. Będą
wymienione krawężniki, położony polbruk na chodnikach, wykonane wjazdy,
zmodernizowane zatoczki. Będą elementy małej architektury.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XII/112/2011 w sprawie
zamiaru wsparcia przez gminę Złocieniec w latach 2012 - 2014 inwestycji realizowanej przez
Powiat Drawski, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 11. Podjęcie uchwał:
9) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 151.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Dotyczy to telekomunikacji.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XII/113/2011 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.

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

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Złocieniecki Ośrodek Kultury przesłał Radzie Strategię Rozwoju ZOK z prośbą o opinię.
Radny Mirosław Kacianowski:
W analizie SWOT ujęto kadencyjność samorządu, jako słabą stronę. Może w tej kadencji
Rady będzie to silną stroną.
Radny Jan Macul:
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Komisja wiodąca, czyli komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki zaakceptowała Strategię.
ZOK ma piękną bazę i działania wszechstronne.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Pani Dyrektor wspominała, że jesteśmy w Programie Kultura +.
Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury):
Mamy przyrzeczenie środków na wyposażenie sali dla osób grających rocka. Zaproponowało
mi rolę koordynatora w podziale środków dot. tzw. zadań miękkich.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Pozostało 10 mln zł na biblioteki. Trzeba pomyśleć o naszej bibliotece.
Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury):
W dniu 22 września Prezydent podpisał ustawę o działalności kulturalnej. Teraz małe
biblioteki mogą funkcjonować przy Ośrodkach Kultury. W chwili obecnej o środki mogły się
starać tylko samodzielne biblioteki, ale to ma być zmienione. Musimy działać racjonalnie.
Można się starać o środki także na dokumentację techniczno-projektową. ZOK może odliczyć
VAT.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała pismo w sprawie
publikacji uchwał w sprawie nadania nazw ulicom.
Radny Andrzej Kozubek stwierdził, że na ulicy Połczyńskiej zostały wymienione lampy, ale 3
z nich nie świecą.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Będzie przegląd oświetlenia.
Radna Elżbieta Frankowska zapytała o nieczynną linię kolejową.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jest to pomysł dotyczący drezyn, który będzie trudny do realizacji. Są fragmenty torowisk,
które nadadzą się do jazdy drezynami. Są różne drezyny: lekkie, ale i takie, które muszą być
obsługiwane przez 8 osób.

Punkt 13: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła XII Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 14.20).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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