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P R O T O K Ó Ł NR XIV/2011
z XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 24 listopada 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR XIV/2011
z XIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 24 listoapda 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: wicestarosta, radni powiatowi, przedstawiciele zakładów budżetowych i jednostek
organizacyjnych gminy, szkół, policji, wojska, prasy, mieszkańcy Złocieńca.
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała – Kierownik BRM – Dorota Kowalczyk
Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XIV 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 XIV Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała propozycje zmian do porządku obrad:
1) zamienia się w punkcie 10 podpunkt 1) w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie zmiany
statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – druk nr 166” na druk nr 166a;
2) zamienia się w punkcie 10 podpunkt 12) w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie
likwidacji samorządowego zakładu budżetowego gminy Złocieniec działającego pod
nazwą: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” w celu przekształcenia w jednostkę
budżetową gminy Złocieniec działającą pod nazwą: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Złocieńcu” oraz nadania statutu tej jednostce – druk nr 177” na druk nr 177a.
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.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 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.
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Przewodnicząca odczytała porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 179.
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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok szkolny
2010/2011 - druk nr 164.
9. Analiza struktury organizacyjnej szkół gminnych – druk nr 165.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – druk nr
166a;
2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 167;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie
z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – druk nr 168;
4) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 169;
5) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku
poprzedzającego rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku
rolnego na obszarze gminy Złocieniec – druk nr 170;
6) w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna, o której mowa w art. 4 ust. 1
ustawy o podatku leśnym, dla celów podatku leśnego – druk nr 171;
7) w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 172;
8) w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec, które gromadzą
dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których dochody są
gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu sporządzania
planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian
w tym planie oraz ich zatwierdzania – druk nr 173;
9) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2012 – druk nr 174;
10) w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości,
deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników
do ww. deklaracji i informacji – druk nr 175;
11) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok
2011 – druk nr 176;
12) w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego gminy Złocieniec
działającego pod nazwą: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” w celu
przekształcenia w jednostkę budżetową gminy Złocieniec działającą pod nazwą:
„Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” oraz nadania statutu tej jednostce – druk nr
177a;
13) w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6
ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych – druk nr 178.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.
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Punkt 3: Przyjęcie Protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XIII Sesji odbytej w dniu 27 października
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 XIII/2011 z XIII Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 27 października 2011 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 179.

Pytań do Sprawozdania nie było.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radny Mirosław Kacianiwski złożył interpelacje w sprawie:
- natychmiastowego zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych na terenie Złocieńca (interpelacja
na piśmie i zdjęcia z miejsca wypadku w załączeniu);
- prywatyzacji Zakładu Ciepłownictwa w Złocieńcu (interpelacja na piśmie w załączeniu).
Radny Mirosław Kacianowski:
Wnoszę o natychmiastowe zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc w Złocieńcu. Informuję,
że w dniu 14 listopada 2011 roku na ulicy 5-go Marca doszło do wypadku pracownika
Spółdzielni Mieszkaniowej :Postęp” w Złocieńcu. Protokół z przesłuchania poszkodowanej
oraz zdjęcia są załącznikami do interpelacji. O konieczności zabezpieczenia tego miejsca
poinformowałem Straż Miejską w Złocieńcu w dniu 18 listopada 2011 r.. Niestety do dnie
dzisiejszego teren ten nie został zabezpieczony. Obawiam się, że takich niebezpiecznych
miejsc w Złocieńcu jest więcej. Lekceważące potraktowanie problemu przez Straż Miejską
jest przejawem braku wyobraźni i może doprowadzić do nieszczęścia. W związku z
powyższym proszę wyciągnąć odpowiednie wnioski.
W związku z ożywioną dyskusją w Radzie Miejskiej w Złocieńcu dotyczącą prywatyzacji
Zakładu Ciepłownictwa w Złocieńcu, składam podpisy (ok. 1300) mieszkańców Osiedla
Czaplineckiego i Mickiewicza, którzy bardzo negatywnie oceniają pomysł Pana Burmistrza i
Przewodniczącej Rady Miejskiej. Uważam, że nie zachodzą żadne ekonomiczne, ani
techniczne przesłanki do tego, aby pozbyć się majątku gminnego, który ma strategiczne
znaczenie dla interesu mieszkańców naszej gminy. Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w
Złocieńcu nie generuje strat i nie było dotychczas konieczności dofinansowywania go ze
środków budżetu miasta, jak to miało miejsce w przypadku Zakładu Usług Komunalnych, czy
też Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Z informacji uzyskanych od Prezesa Palińskiego na
komisji budżetu i gospodarki wynika, że Spółka nie wymaga remontów innych niż
wynikające z bieżącej eksploatacji. Kotły mają certyfikat dopuszczenia do eksploatacji
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jeszcze przynajmniej do roku 2018. Należy przy tym podkreślić, że koszt wytworzenia 1 GJ
w roku 2010 wynosił około 50,00 zł, co stawia naszą ciepłownię w rzędzie najtańszych
producentów ciepła w województwie zachodniopomorskim. W sprywatyzowanych
ciepłowniach w Łobzie i Barlinku porównywalny koszt wytworzenia 1 GJ wynosi
odpowiednio około 68, 62 zł. Obawiamy się, że podobnie jak to miało miejsce w Łobzie po
ewentualnej prywatyzacji, ceny ciepła mogą drastycznie wzrosnąć. W Łobzie w ciągu
jednego roku po prywatyzacji taryfa cieplna uległa zmianie 3 razy, co skutkowało podwyżką
cen ciepła o około 55%.
Jedynym powodem prywatyzacji, moim zdaniem, jest chęć pozyskania przez Gminę środków
pieniężnych, co pozwoliłoby zwiększyć płynność finansową i kontynuować dotychczasową
nieefektywną politykę budżetową.
Radna Małgorzata Janda zapytała:
- o wyniki prac komisji, która miała sprawdzić oznakowanie na terenie Złocieńca i przedłożyć
informację w w.w sprawie;
- kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia ulicy Brzozowej.
Radna zgłosiła, że na boisku „Orlik” przy SP Nr 3 jest nierówna nawierzchnia i zapytała
dlaczego boisko czynne jest tylko do końca listopada;
Zawnioskowała także o przygotowanie informatora w sprawie selektywnej zbiórki odpadów
na terenie gminy Złocieniec.
Radna Elżbieta Frankowska zapytała, czy zakończona jest modernizacja ulicy Czaplineckiej.
Wysokość asfaltu jest powyżej wjazdów na posesje i mieszkańcy obawiają się, że wody
opadowe z ulicy będą zalewały ich podwórka. Zgłosiła również, że na w.w. ulicy nie ma
namalowanych pasów dla pieszych.
Radny Waldemar Buca zawnioskował, aby zasypać dziury powstałe na ulicy Zakole.
Radny Kazimierz Korzeniowski zgłosił, że w Stawnie obok świetlicy na budynku po sklepie
rozpada się dach. Poprosił o interwencję w tej sprawie.
Radny Zbigniew Janiszewski zapytał, jakie są plany w stosunku do Alei Piastów w Złocieńcu.
W Trybunie Obywatelskiej głos zabrali:
Pan Andrzej Brzemiński (Wicestarosta Powiatu Drawskiego) poinformował, że w dniu 15
listopada 2011 roku uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatu i dlatego nie przybył na
posiedzenie komisji rozwoju gospodarczego i budżetu RM w Złocieńcu (nie otrzymał także
na to posiedzenie zaproszenia).
Wystąpił o pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów na ulicy Prusa, ale do dnia dzisiejszego
leży tam tylko sterta płytek i piachu.
Zapytał, czy potrzebny jest monitoring, jeżeli brakuje mobilnego patrolu Straży Miejskiej.
Pan Roman Mroczko (Wspólnota Mieszkaniowa A.D. 1910 w Złocieńcu ul. Sikorskiego 6)
zabrał głos w sprawie przekazania dokumentacji dotyczącej rozliczenia funduszu
remontowego w.w. Wspólnoty (interpelacja w załączeniu na piśmie).
Pani Barbara Dobraniecka (Przewodnicząca ZNP) zabrała głos:
- w sprawie analizy realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok szkolny 2010 –
2011 (w załączeniu na piśmie).
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- w sprawie realizacji uchwały Nr XXXVII /239/2009 z dnia 26 marca 2009 roku, dotyczącej
wynagrodzeń dla nauczycieli i funduszu specjalnego. Zapytała, czy niezbędne jest dokonanie
cięć podwyżek dla pracowników niepedagogicznych oraz dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli.
Od kwietnia 2011 roku zaczęto oszczędzać. Zmniejszono liczbę godzin pozalekcyjnych.
Obecnie nauczyciele pracują po 2 godziny tygodniowo za darmo. Zwiększono liczbę dzieci w
oddziałach. To, zdaniem nauczycieli, pogarsza warunki nauczania. Planuje się kolejne cięcia
w oświacie w roku 2012. Czy to nie spowoduje zmniejszenia kolejnych godzin zajęć
pozalekcyjnych. Czy kolejne zmniejszenie środków na wynagrodzenia nie spowoduje
obniżenia wynagrodzeń poniżej średniego wynagrodzenia, które gwarantuje nauczycielom
Karta Nauczyciela? Dlaczego nie przekazano dla szkół środków z funduszu specjalnego,
które powinny być przekazane w październiku. Informację o naliczeniu środków
otrzymaliśmy, ale fizycznie środków nie mamy.
Pan Bogdan Kalinowski (Mieszkaniec os. Czaplineckiego) zapytał czy sprzedany zostanie
Zakład Ciepłownictwa w Złocieńcu, dlaczego do tej pory nie jest zrobiona nawierzchnia Alei
Piastów, kto ponosi koszty zrobienia polbruku na wyspie „Ostrów”, gdzie ma restaurację żona
Burmistrza. Zwrócił uwagę, że kostka na deptaku jest położona bardzo nierówno, co utrudnia
chodzenie po niej. Czy ktoś za to odpowie? Stwierdził, że miasto umiera, ponieważ nie ma
pracy i ludzie nie mają środków do życia. Zapytał gdzie jest realizowane hasło wyborcze:
„Godność i praca”? Zgłosił sprawę zbyt wczesnego zamknięcia (30 listopada) boiska „Orlik”.
Stwierdził, że o Straży Miejskiej zatrudnia się bardzo młode osoby, które boją się
podejmować interwencji.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) stwierdziła, że ona zawsze
walczyła o miejsca pracy, a to właśnie Pan Kacianowski był przeciw strefie inwestycyjnej.
Pan Marek Bałdyga (Mieszkaniec os. Czaplineckiego) powiedział, że ma 700,00 złotych
renty. Większość mieszkańców ma po 800,00 złotych dochodu i nie stać ich będzie na
zapłacenie podwyżek. Stwierdził, że nie interesuje go stadion, a tylko ciepłownictwo. Gmina
to mieszkańcy, więc powinno się decydować wspólnie o losie ciepłownictwa.
Pan Bogdan Kalinowski (Mieszkaniec os. Czaplineckiego):
Byłem u Burmistrza w sprawie pracy. Burmistrz powiedział, że jest u nas jeden duży zakład
pracy – Wojsko. Pytałem o „Kable”. W Drawsku Pomorskim jakoś mogli uruchomić zakład.
Pan Maciej Sobociński (Mieszkaniec Złocieńca):
W Złocieńcu nie ma pracy, a ludzie, którzy są zatrudnieni są zastraszani i boją się upomnieć o
swoje prawa. Złożyłem skargę na Prezesa ZUK w Złocieńcu w związku z nadużyciami, jakich
się dopuścił. Było to jeszcze za czasów Pana Błażejewicza. Mięliśmy zatarg, a teraz
wykorzystał to i zwolnił mnie i mojego kolegę. Takie postępowanie jest naganne. Prezes
zwolnił nas w świetle prawa. W skardze są ujęte konkretne zarzuty. On łamie regulamin
wynagradzania. Kierownicy, którzy nie powinni mieć płaconych nadgodzin, w trakcie „akcji
zima” otrzymali dodatkowe wynagrodzenia.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) wyjaśniła, że Rada nie jest
kompetentna do rozpatrzenia skargi na Prezesa ZUK i zostanie ona przesłana według
kompetencji do Burmistrza Złocieńca.
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Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Cieszę się, że jest takie zainteresowanie mieszkańców Złocieńca sprawami gminy.
Jeśli chodzi o komisję ds. oznakowania w mieście to oni dopiero zbierają wnioski,
zastrzeżenia i zimą dadzą to dla komisji społecznej.
Ulica Brzozowa jest ulicą powiatową, a nam w październiku zabrakło środków na utrzymanie
dróg powiatowych.
„Orlik” w Budowie – były przeglądy gwarancyjne. Sprawdzimy to jeszcze raz. Jeśli warunki
atmosferyczne będą sprzyjające to boisko będzie czynne dłużej niż do końca listopada.
Informator w sprawie odpadów będzie na pewno. ZUK przygotowuje informację kiedy będą
wywożone śmieci wielkogabarytowe.
Część ulicy Czaplineckiej została wykonana przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. Jest
przygotowywana dokumentacja dotycząca modernizacji ronda do Siemczyna.
Jeśli chodzi o ulicę Zakole to przekazałem to do ZUK-u i myślę, że to zrobią.
Sklep w Stawnie trzy miesiące temu był użytkowany przez p. Hajkowskiego, ale on chce
wybudować prywatnie sklep. My rozbierzemy budynek starego sklepu.
Odnośnie Alei Piastów to kiedyś uzgodniliśmy zakres robót. Ja przygotowuje projekty
uchwał, ale to Rada je podejmuje. Zadecydowaliśmy w 2008 roku, jakie drogi będziemy
remontować na kwotę 5,5 mln zł. Radni wskazywali potrzeby remontów zgodnie ze swoimi
okręgami wyborczymi. Aleja Piastów znalazła się w tych potrzebach, ale po dyskusjach
trzeba było zrezygnować z niej. Trzeba było wykonać ulice, które zmieściły się w ustalonej
kwocie.
Jak moja żona miała restaurację to wzięła 100 tysięcy kredytu i wyremontowała obiekt
spółdzielni. Czy w obrębie restauracji poniósł Pan jakieś wydatki Panie Kacianowski?
Radny Mirosław Kacianowski:
Ja tego Panu nie zarzucam.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jeśli chodzi o monitoring to dysponujemy tylko jednym samochodem. Musielibyśmy
uruchomić patrol 24 h/dobę. My zgłaszamy sprawy Policji, która ma patrole.
Nowa ustawa narzuca gospodarowanie odpadami, jako zadanie gminy. Będziemy wywozić
śmieci do Drawska, a stamtąd do Słajsina, w ramach Związku R-XXI.
Jeśli chodzi o skargę Wspólnoty Mieszkaniowej to dokumentacja, którą przygotował ZGM,
zawiera wszystkie dane, o które prosiła Wspólnota.
Jeśli chodzi o wypowiedź Pani Prezes ZNP to analizujemy wynagrodzenia dot. wysokości
średnich wynagrodzeń dla nauczycieli. Niedopłata do pracowników mianowanych jest ok. 20
tysięcy złotych. My to wypłacimy bonie mamy innego wyjścia. My na oświatę wydajemy 12
mln zł, a od Państwa otrzymujemy subwencję w wysokości 7 mln zł. Z wypowiedzi Pani
Prezes wynika, że połączyliśmy wszystkie klasy, które teraz liczą po 30 dzieci. Połączyłem
tylko te klasy, w których było razem 29 dzieci (12 dzieci w jednej klasie i 17 dzieci w drugiej
klasie). Czy tonie jest logiczne?
Z Karty Nauczyciela wynika, że nauczyciel powinien tygodniowo 2 godziny świadczyć usługi
– to jest oblig. Dlaczego to jest zarzut do mnie? Jeśli chodzi o fundusz specjalny to sprawdzę
to i odpowiem na piśmie.
Jeśli chodzi o Wyspę to nikt nie chciał wziąć obiektu i wtedy moja żona stanęła do dzierżawy.
Obiekt był zdewastowany. Wyremontowała go. Polbruk został położony na wjeździe na
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groblę to jest droga do całej Wyspy. O pracach nie decydował sam Burmistrz, tylko cała
Rada.
Pan był u mnie w sprawie pracy dla swojej żony. Gdy nie dałem pracy Pana żonie to Pan się
teraz skarży. Nie pozwolę sobie, żeby Pan mnie obrażał.
Jeśli chodzi o skargę Pana Sobocińskiego to znam sprawę. Nasza interwencja może być w tej
sprawie, jak wyczerpie Pan inne drogi. Jest przecież Sąd Pracy, który rozstrzyga w sprawach
pracowniczych. Namawiałem Pana do tego. Powołam komisję z Radnymi, aby wyjaśnić tą
sprawę raz na zawszę. Jeśli zostanie to potwierdzone to zostaną wyciągnięte konsekwencje w
stosunku do Prezesa.
Jeśli chodzi o wypadek to dzisiaj jest dopiero 24 listopad i Straż Miejska to zrobi.
Radny Mirosław Kacianowski stwierdził, że tu chodzi o zabezpieczenie miejsca wypadku.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Sprawdzę to i wyciągnę konsekwencję w tej sprawie.
Jestem zobligowany do przedstawienia pewnych informacji. Wszystkie gminy szukają
oszczędności. Obostrzenia Ministra Finansów sprawiły, że pewne zobowiązania gminy
weszły w nasze zadłużenie. Zbliżyliśmy się do progu 60% zadłużenia. Nie otrzymujemy
dofinansowania wszystkich zada zleconych. ZNP zarzuca nam, że robimy pewne cięcia. My
się staramy, aby za oświetlenie dróg powiatowych, krajowych płacili właściciele tych dróg.
Kolejnym przykładem mogą być domy pomocy społecznej, w których za pobyt naszych
mieszkańców musimy płacić 2.700 zł miesięcznie. W przypadku, gdy osoba posiada
emeryturę to kwota ta jest niższa. Jest to dla nas wydatek rzędu 300 tysięcy złotych rocznie.
Kolejne obciążenia to dodatki mieszkaniowe, które kiedyś były refundowane z budżetu
państwa, a teraz są pokrywane z budżetu gminy. Na zasiłki stałe musimy dopłacić 20%, tak
samo jak do stypendiów socjalnych. Na pieczę zastępczą w 2012 roku musimy dopłacić 10%,
ale w kolejnym roku 30%, a potem jeszcze więcej. Gminy są obciążane kolejnymi zadaniami,
za którymi nie idą środki. Ustawodawca mówi o podwyżkach dla nauczycieli, ale nie daje na
nie środków. Koszty związane z utrzymaniem przedszkola ponosimy sami, a na przedszkole
prywatne przekazujemy 600 tysięcy rocznie.
Zakład Ciepłownictwa nie generuje strat – tak powiedział Pan Prezes. W latach 90-tych
zmodernizowaliśmy ZC. Wspólnie zainwestowaliśmy, mieszkańcy zaczęli oszczędzać,
otrzymywali zwroty. Od 2003 roku do 2010 roku zainwestowano 1,4 mln zł, ale odpis
amortyzacyjny wyniósł 2,5 mln zł. Spółka modernizuje zakład we własnym zakresie, nie
bierze kredytów, ale powinni zainwestować o 1,1 mln zł więcej. Różnie kształtowały się zyski
i straty w ZC:
2003 r. - -5 tysięcy zł.;
2004 r. - + 4 tysiące zł.;
2005 r. - + 6,7 tysięcy zł.;
2006 r. - - 362 tysiące zł.;
2007 r. - - 590 tysięcy zł.;
2008 r. - - 482 tysiące zł.;
2009 r. - - 473 tysiące zł.;
31.10.2011 r. - - 131 tysięcy zł. Strata wyniosła ok. pół miliona złotych.
Radny Mirosław Kacianowski stwierdził, że Burmistrz powinien podać kwoty brutto, a nie
narastająco.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
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Sytuacja Zakładu Ciepłownictwa nie jest zła, ale nie można powiedzieć, że jest dobra. My
ocieplamy budynki komunalne, ociepliliśmy już 20 i 20 kolejnych będziemy ocieplać.
Ocieplone budynki osiągają oszczędności na cieple. We Wspólnotach Mieszkaniowych
również starają się ocieplać budynki. ZC nie wymaga remontu? Jest certyfikat do 2018 roku.
Kotły są z 1984 roku, czyli mają niecałe 30 lat. Automatyka jest z lat 90-tych. My byliśmy
pionierami w tego typu automatyce. Gdybyśmy podłączyli nowych odbiorców (SP Nr 1, OSP,
Internat, Ośrodek Zdrowia) ceny by zmalały, ale trzeba zainwestować.
Dostarczanie i wytwarzanie ciepła nie jest zadaniem własnym gminy. Trzeba patrzeć na całą
gminę. Gmina to nie tylko Osiedle Czaplineckie. Państwa się straszy podwyżką cen. Cena
ustalana była przez Urząd Regulacji Energetyki na wniosek ZC. Burmistrz i Rada nie ma na
to żadnego wpływu.
W dniu 1 listopada br. URE zatwierdził, na wniosek Zakładu Ciepłownictwa, podwyżkę cen
ciepła o 28,26%. Ja poprosiłem Burmistrza Łobza oraz Barlinka o poinformowanie Radnych
o prywatyzacji ich zakładów ciepłownictwa. Nowy właściciel ma zainwestować w ZC, aby
remontami nie obciążać budżetu gminy. Jak nie będziemy inwestować to po roku 2018 ceny
ciepła wzrosną. Gmina zabezpieczy pakiet socjalny dla pracowników. W naszym Zakładzie
pracują 4 osoby w administracji. Czy nowy właściciel będzie chciał zwolnić te osoby? Nie. W
sumie w ZC jest 8 osób + 2 konserwatorów oraz 1 sprzątaczka na część etatu. Czy to jest duże
zatrudnienie? Nie. Kiedyś byli zatrudnieni portierzy, ale w chwili obecnej została wynajęta
Firma „Szabel”.
Teraz w Łobzie spółdzielnie podłączają się do prywatnej ciepłowni. Oni będą dbać o swoje
mienie, bo z tego żyją. My będziemy musieli zadbać o pakiet inwestycyjny krótko i
długoterminowy, aby dostarczanie ciepła było bezpieczne. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem,
że nie dbamy o te sprawy.
Gmina nie ma wpływu na ustalanie cen za ciepło.
Radna Grażyna Kozak:
Jeśli chodzi o zaproszenia na komisję gospodarczą to zostały one wysłane do Radnych
Powiatowych miesiąc wcześniej. Powiat nie jest pępkiem świata i nie muszę wiedzieć, że we
wtorki jest u nich posiedzenie Zarządu. Tylko Radna Zofia Uryn zadzwoniła do mnie i
powiedziała, że nie może przyjść na komisję, bo ma posiedzenie Zarządu. Ja też muszę
szanować swoich członków komisji. Na komisję przyszedł tylko jeden Radny Powiatowy Pan
Krzysztof Zacharzewski.
Odnośnie pojemników na selektywną zbiórkę odpadów to Pan Wicestarosta powiedział, że
kosz ma być blisko niego, ale pod oknami kogoś innego. Ja zaproponowałam inne miejsce,
gdzie z pojemników skorzystały 4 ulice, a nie 7 rodzin.
Radny Mirosław Kacianowski:
Przewodnicząca powiedziała, że byłem przeciw utworzeniu w Złocieńcu strefy inwestycyjnej.
Nie byłem przeciwny. Byłem przeciw zapłaceniu 4-5 milionów złotych dla Pana Osaka za
grunty. Gdybyśmy to zrobili to zadłużenie gminy sięgnęłoby 60%. Można było się wymienić
terenami.
Jeśli chodzi o URE tonie wiadomo, jak długo jeszcze będzie funkcjonować. Widzimy, jakie
są tendencje rządu jeśli ceny energii cieplnej zostaną uwolnione to nie potrzebny będzie URE.
Burmistrz powiedział, że inwestor będzie zakład modernizował, czyli weźmie kredyt. My
również możemy wziąć kredyt.
Jeśli chodzi o docieplenie to zrobiliśmy audyt energetyczny. Stopa zwrotu to 18 lat. My
monitorujemy sytuację.
Aleja Piastów była w wykazie ulic do wykonania, ale zabrakło środków.

8

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Było do wykonania o wiele więcej ulic, np. ulica Chrobrego.
Radny Mirosław Kacianowski:
Kosztem ulicy Chrobrego weszła Aleja Piastów.
Pan Marek Bałdyga (Mieszkaniec os. Czaplineckiego):
Jak nie ma Zakład Ciepłownictwa zysków to trzeba go sprzedać? Jak wszystko sprzedamy to
czym będziecie rządzić?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na Sesji były składane interpelacje, których realizacja jest bardzo kosztowna. Do budżetu
roku 2012 było złożone zapotrzebowanie na ok. 30 mln złotych. Chciałoby się wszystko
zrobić. Jeśli się nie wywiążemy z gospodarki wodno-ściekowej to będziemy płacić kary.
Każdy chce, aby zrobić jak najwięcej, ale skąd brać na to środki? Nikt nie chce pokazać
strony dochodowej.
Dlaczego Spółdzielnia Mieszkaniowa nie buduje mieszkań?
Pan Bogdan Kalinowski (Mieszkaniec os. Czaplineckiego) ponowił pytanie, kto zapłacił za
polbruk na Wyspie „Ostrów”.
Pan Stanisław Chudziński (Mieszkaniec Osiedla Czaplineckiego) zapytał, dlaczego
Przewodnicząca zabrania wypowiedzenia się na Sesji przez Mieszkańców Złocieńca.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) wyjaśniła, że w punkcie
Trybuna Obywatelska udzielała głosu wszystkim, którzy chcieli, ale teraz jest już inny punkt
porządku obrad, w którym nie przewidziano takiej dyskusji.
Pan Bogdan Kalinowski (Mieszkaniec os. Czaplineckiego):
Radni mówili, że Aleja Piastów zostanie wyremontowana. Po deptaku nie można chodzić.
Kto za to został rozliczony?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Już wielokrotnie mówiłem o deptaku. Na etapie, gdy wykonywaliśmy dokumentację była
ujęta inna technologia. Konserwator zabytków zmienił zaplanowane gładkie płyty na kostkę z
kamienia.
Pan Bogdan Kalinowski (Mieszkaniec os. Czaplineckiego):
W jaki sposób tą kostkę położono? Trzeba do Złocieńca ściągnąć inwestorów, jak w innych
miastach, a nie zapraszać Burmistrzów.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wienerberger sprzedaje halę. Rozmawiałem z nowym inwestorem, który chce tam
zainwestować w przemysł spożywczy (produkcja) lub przetwórczy. W internecie podajemy
bieżące informacje.
Nie załatwi się wszystkich spraw na jednym spotkaniu. Na Zatorzu spotykamy się z
mieszkańcami dwa razy w roku.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
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Pisaliśmy do wielu firm, banków, instytucji o zainwestowanie w Złociencu. Inwestor
potrzebuje dużo terenu, a my tych terenów nie posiadamy. Dlatego chcieliśmy kupić grunt od
Państwa Osaków.
Radny Mirosław Kacianowski zaproponował spotkanie Mieszkańców os. Czaplineckiego z
Burmistrzem w sprawie prywatyzacji ZC.

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

Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja rewizyjna rozpoczęła kontrolę rozliczenia inwestycji prowadzonych przez
Złocieniecki Ośrodek Kultury w okresie 2008 – 2010.
Komisja zakończyła kontrolę w sprawie rozliczenia prowadzonych przez gminę Złocieniec w
2010 roku inwestycji: ulica Kaszubska, Świerkowa, Włókiennicza, Nadrzeczna oraz
Termomodernizacja Przedszkola w Złocieńcu.
Protokół jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Komisja rewizyjna stwierdziła, że:
1) inwestycje wykonano zgodnie z warunkami umów;
2) postanowienia umowy zawierają klauzule gwarantujące zabezpieczenie interesu
gminy Złocieniec;
3) przestrzegano postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych;
4) na dzień podpisania protokołu nie stwierdzono widocznych usterek wykonawczych.
Komisja rewizyjna zaleca wykonanie przeglądu technicznego przed upływem gwarancji.
Radny Tadeusz Koźma:
W kosztorysie ulicy Nadrzecznej jest podana kwota o wiele niższa niż ujęta przy zakończeniu
inwestycji. Jeżeli było zaplanowane wykonanie podjazdów na ulicy Nadrzecznej, a nie
wykonano ich to czy jest o tym zapis w aneksach.
Radny Mirosław Kacianowski wyjaśnił, że komisja podzieliła swoją pracę i Radni sprawdzali
poszczególne inwestycje. Ulicę Nadrzeczną sprawdzała Radna Małgorzata Janda.
Radna Małgorzata Janda:
Pracowaliśmy na dokumentach dostarczonych przez Burmistrza. Kwota za wykonanie
nawierzchni ulicy Nadrzecznej jest szczegółowo wskazana w dowodzie zapłaty, a kwota 3,2
mln zł to kwota dotycząca całej umowy, która zawierała również wykonanie innych ulic.
Nie umiem w tej chwili odpowiedzieć o aneksach, ale w protokole odbioru napisano, że
w3szystko zostało wykonane zgodnie z umową.
Radny Tadeusz Koźma zapytał, czy Radna była na ulicy Nadrzecznej.
Radna Małgorzata Janda odpowiedziała, że była na ulicy Nadrzecznej.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 23 listopada 2011 r. w temacie pieczy zastępczej oraz bezrobocia.
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Tak do końca to jeszcze nie wiadomo jak będzie z pieczą zastępczą. Komisja wysłuchała
oceny skali bezrobocia w gminie Złocieniec. Optymistycznych wiadomości nie ma.
Złocieniec jest jednym z miast o najwyższym bezrobociu w powiecie.
Radny Jan Macul (Przewodniczący komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 17 listopada 2011 roku w sprawie rozpatrzenia materiałów na XIV sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu.
2) w dniu 22 listopada 2011 r.
Temat posiedzenia:
Realizacja zadań w zakresie kultury – przedmiot działalności i oczekiwania względem gminy
Złocieniec.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń i grup nieformalnych działających w
sferze kultury na terenie gminy Złocieniec.
Zaprezentowali osiągnięcia w zakresie prowadzonej działalności oraz przedstawili uwagi i
problemy z tym związane, jak również wyrazili swoje oczekiwania względem gminy.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 15 listopada 2011 r.
Temat posiedzenia:
1. Remonty dróg powiatowych w gminie Złocieniec w 2012 roku.
Komisja zawnioskowała o uwzględnienie, przy zmianie planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Włodysława
Sikorskiego, Wolności, Kręta w Złocieńcu w obrębie ewidencyjnym nr 11, przeznaczenia
tego terenu pod parking.
Ponadto wszelkie sprawy dotyczące remontu i modernizacji dróg powiatowych znajdujących
się na terenie gminy Złocieniec zostały przekazane Radnemu Powiatu Drawskiego Panu
Krzysztofowi Zacharzewskiemu.
2) w dniu 17 listopada 2011 r. (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XIV sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radny Mirosław Żurek (przewodniczący komisji wsi i rolnictwa):
Komisja w miesiącu listopadzie 2011 roku odbyła dwa posiedzenia.
I. Pierwsze w dniu 14 listopada 2011 roku w temacie:
1. Polityka podatkowa gminy Złocieniec.
2. Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia zawnioskowała w sprawie obniżenia do wysokości 51,93 zł za
1 dt średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy
przyjmowany jako podstawa obliczenia podatku rolnego. W związku z czym podatek rolny
na 2012 rok wynosić będzie:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 129,93 zł,
- od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów – 259,65 zł.
Radny Kazimierz Korzeniowski – zgłosił, że w Kosobudach przy posesji nr 1 i posesji nr 15
oraz w Rzęśnicy przy posesji pana Pławskiego nie świecą się lampy i jest bardzo ciemno.
II. Drugie w dniu 17 listopada 2011 roku w sprawie rozpatrzenie materiałów na XIV sesję
Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca komisji organizacyjnej):
Komisja w listopadzie nie odbyła żadnego posiedzenia:
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Punkt 8: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok
szkolny 2010/2011 - druk nr 164.

Radna Małgorzata Janda:
Poziom nauczania mnie mile zaskoczył, jest wyższy niż w województwie. Niestety jest mało
informacji o zadaniach profilaktycznych.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Fundusz socjalny dotyczy nagród (ja pomyliłem się i myślałem o czymś innym). Spotykam
się z dyrektorami szkół w sprawie oszczędności, są pewne ustalenia, które później nie są
przestrzegane. Kwota zapisana w budżecie nie musi być wydatkowana. Jeśli nie mamy
środków po stronie dochodów to jak możemy je wydawać. Niedawno Rada przyjęła uchwałę,
w której zmniejszało się wydatki. Staraliśmy się wprowadzić Zespoły Szkół, ale nie
otrzymaliśmy zgody Kuratora. Nie zrealizowaliśmy tego nie z naszej winy.
Strona dochodowa jest nie do końca wykonana. Musimy również nie wykonać wydatków.
Przelicznik subwencji na dziecko jest niewłaściwy, bo dzieci jest coraz mniej. Nie możemy
uruchomić tego funduszu, chyba, że sytuacja się zmieni.
Pani Barbara Dobraniecka (Przewodnicząca ZNP):
Jak mamy rozumieć zapis, że środki zostały przyznane 9 października, a ustawa mówi, że
środki mają być wypłacone do 14 października.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ustawa mówi, że należy zrobić naliczenie tych środków i dlatego to zrobiłem, ale środków
nie ma więc ich nie możemy dać. Jedna szkoła wypłaciła nagrody, a jest to niezgodne z
uchwałą Rady Miejskiej. Ja się do tego odniosę. Nie wypłacę nagród dla pracowników
Urzędu, chociaż jest zapis o nagrodach. Ja znam stronę dochodową budżetu i wiem, jak
wydawać środki, aby starczyło Wam pieniędzy na wynagrodzenia w grudniu..
Radny Jan Macul stwierdził, że nagroda jest uznaniowa, ale to jest system motywacyjny. W
szkołach są dobre wyniki nauczania. Czy Burmistrz jest zadowolony z pracy nauczycieli?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Tak rozumując to moi pracownicy oraz pracownicy Pani Kolaszyńskiej i Kowalewicz też
powinni otrzymać nagrody. Znajdźcie środki na nagrody po stronie dochodowej.
Jeśli chodzi o prywatyzację ciepłownictwa to w tym temacie zbierane są podpisy, przychodzą
mieszkańcy. Mówi się, że Burmistrz zabiera środki np. dla OLIMPU. Ja nie zabieram, tylko
patrzę na stronę ekonomiczną. Ciągle z Panią Skarbnik analizujemy budżet.

Punkt 9: Analiza struktury organizacyjnej szkół gminnych – druk nr 165.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Sprawa dotycząca utworzenia Zespołów Szkół jest w Sądzie. Pierwszy wyrok już zapadł w
Białogardzie i opinia Kuratora została odrzucona. Sprawę do Sądu złożyła także Cedynia, ale
oni tak jak my, czekają jeszcze na rozstrzygnięcie. Mogą nam przedłużyć procedurę.
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Punkt 10: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – druk nr
166a;

Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 166.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XIV/120/2011 w sprawie
zmiany statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, 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: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 167;

Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 167.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XIV/121/2011 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 10: Podjęcie uchwał:
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie
z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – druk nr 168;

Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 168.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XIV/122/2011 zmieniającą
uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3
ustawy o gospodarce nieruchomościami, 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 10: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 169;

Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 169 i zgłosiła zmianę do projektu uchwały:
Wszystkie zwroty: „lata budżetowe” i „lata obrotowe” należy zamienić na „lata podatkowe”
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą 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 (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XIV/123/2011 w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały, za wyjątkiem Radnej Małgorzaty Jandy, która
wstrzymała się od głosu – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
5) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku
poprzedzającego rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku
rolnego na obszarze gminy Złocieniec – druk nr 170;
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała propozycję
zmiany uchwały zgłoszoną przez komisję wsi i rolnictwa:
„§1. Obniża się do wysokości 51,93 zł za 1dt średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania
podatku rolnego na obszarze gminy Złocieniec, w związku z czym podatek rolny na rok
podatkowy 2012 na obszarze gminy Złocieniec wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 129,93 zł,
2) od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów – 259,65 zł.”
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą 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 XIV/124/2011 w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok
podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Złocieniec, 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.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna, o której mowa w art. 4 ust. 1
ustawy o podatku leśnym, dla celów podatku leśnego – druk nr 171;

Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 171.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XIV/125/2011 w sprawie
ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o podatku
leśnym, dla celów podatku leśnego, 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: Podjęcie uchwał:
7) w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 172;

Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytała, czy odczytać
projekt uchwały na druku nr 172.
Radni stwierdzili, że nie trzeba czytać tego projektu uchwały.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XIV/126/2011 w sprawie
wysokości stawek podatku od środków transportowych, 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: Podjęcie uchwał:
8) w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec, które gromadzą
dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których dochody są
gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu sporządzania
planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w
tym planie oraz ich zatwierdzania – druk nr 173;

Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytała, czy są pytania
do projektu uchwały na druku nr 172.
Nie było pytań.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (15 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XIV/127/2011 w sprawie określenia
jednostek budżetowych gminy Złocieniec, które gromadzą dochody na wydzielonym
rachunku dochodów, źródeł, z których dochody są gromadzone na tym rachunku,
przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
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: Podjęcie uchwał:
9) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2012 – druk nr 174;

Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała zmiany do
projektu uchwały na druku nr 174.
W § 1:
- do punktu 3) dodaje się podpunkt d) w brzmieniu: „pomocy społecznej, w tym
ośrodków i zakładów opiekuńczych;”
- do punktu 5) dodaje się podpunkt d) w brzmieniu: „pomocy społecznej, w tym
ośrodków i zakładów opiekuńczych;”
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (11 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 4
głosy “wstrzymujące się”) – przyjęła powyższą zmianę, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem zmiany za wyjątkiem Radnych: Jana Macula, Mirosława
Kacianowskiego, Stanisława Pichety, Jerzego Uchrońskiego, którzy wstrzymali się od głosu
– 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 XIV/128/2011 w sprawie
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2012, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem zmiany za wyjątkiem Radnych: Mirosława Kacianowskiego,
Stanisława Pichety, Jerzego Uchrońskiego, którzy wstrzymali się od głosu – lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
10) w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości,
deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników do
ww. deklaracji i informacji – druk nr 175;
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Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) poinformowała, że druki
były i są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XIV/129/2011 w sprawie
określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek
rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o
gruntach i o lasach oraz załączników do ww. deklaracji i informacji, 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: Podjęcie uchwał:
11) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok
2011 – druk nr 176;

Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) poprosiła o wyjaśnienia
do projektu uchwały na druku nr 176.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Są to środki unijne z „Kapitału ludzkiego” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i 3. W tym roku
można je jeszcze wykorzystać.
Radna 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 XIV/130/2011 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 – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
12) w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego gminy Złocieniec
działającego pod nazwą: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” w celu
przekształcenia w jednostkę budżetową gminy Złocieniec działającą pod nazwą:
„Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” oraz nadania statutu tej jednostce – druk nr
177a;

Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 177a.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 2 głosy
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XIV/131/2011 w sprawie
likwidacji samorządowego zakładu budżetowego gminy Złocieniec działającego pod nazwą:
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„Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
gminy Złocieniec działającą pod nazwą: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” oraz
nadania statutu tej jednostce, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnych: Małgorzaty Jandy,
Mirosława Kacianowskiego, którzy byli przeciwni oraz Radnej Elżbiety Frankowskiej, która
wstrzymała się od głosu – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
13) w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6
ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych – druk nr 178.

Pani Bożena Kolaszyńska (Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złocieńcu) stwierdziła, że w tytule uchwały powinien być ust. 11, a nie 10.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Liczba rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych to 574, w tym z terenu wiejskiego
– 19 rodzin. W tym 280 rodzin korzysta z pomocy M-GOPS, z tego 19 rodzin z terenu
wiejskiego. Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 1.011.169,13 zł.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 2 głosy
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XIV/132/2011 w sprawie
obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o
dodatkach mieszkaniowych, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnych: Elżbiety Frankowskiej,
Mirosława Kacianowskiego, którzy byli przeciwni oraz Radnego Andrzeja Kozubka, który
wstrzymał się od głosu – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Radna Grażyna Kozak:
Remont ulicy Kolejowej. Burmistrz obiecał, że sprawdzi się, jak to zrobiono.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie ma środków, można ją tylko trochę załatać.
Radna Małgorzata Janda:
Ogłoszono przetarg na dzierżawę mienia ruchomego i nieruchomego w Szpitalu w Drawsku
Pomorskim. Termin to 10 grudnia 2011 roku z podaniem nazw oferentów i kwot.
Radna zgłosiła wniosek o możliwość skorzystania podczas Sesji z rzutnika oraz w sprawie
otrzymywania drogą e-mailową informacji o posiedzeniach innych komisji Rady.
Radna Elżbieta Frankowska poprosiła, aby taka informacja była przekazywania również i dla
niej.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Ustalimy nowy termin spotkania z Radnymi powiatowymi w sprawie dróg.
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Na początku grudnia odbędzie się posiedzenie komisji organizacyjnej. Proszę o tematy do
planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok oraz do planu pracy komisji rewizyjnej.
Przewodnicząca odczytała skargę Pana Sobocińskiego na Prezesa ZUK w Złocieńcu. Skarga
ta zostanie przekazana zgodnie z kompetencjami.
Radny Mirosław Kacianowski :
Przypominam, że Spółdzielnia Mieszkaniowa jest prywatną własnością Członków
Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni nie chcą budować, bo mają już mieszkania
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytała, czy rzutnik ma
być udostępniany na każdej Sesji.
Radna Małgorzata Janda odpowiedziała, że będzie zgłaszała, jak rzutnik będzie potrzebny.
Pani Barbara Dobraniecka (Przewodnicząca ZNP):
ZNP jest organizacją, która jest stworzona , aby stać na straży prawa. Taka jest ich rola.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ja nie kwestionuję kompetencji ZNP.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łobzie buduje mieszkania. Jak nie widzicie potrzeby to nie
budujcie. Gmina ma obowiązek zabezpieczania mieszkań. Niech Spółdzielnia przekształci się
w zarząd mieszkaniami spółdzielczymi. Są wnioski o przydział mieszkania także z Osiedla
Czaplineckiego, bo rodziny powiększają się.
Radny Mirosław Kacianowski stwierdził, że to jest taka sytuacja, jakby Burmistrz wskazywał
Pani Ptak czym ma handlować w swoim sklepie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Spółdzielnia nie inwestowała w chodniki od lat. Jak możecie coś ugrać to jesteście mili. Teraz
mówicie żebyśmy nie wchodzili na grunt prywatny. Pan Kacianowski nie jest Radnym tylko
Osiedla, ale całej gminy.
Radny Mirosław Kacianowski stwierdził, że taka jest wola Członków Spółdzielni, więc
Spółdzielnia nie buduje.
Skorzystaliśmy z zapisów Kodeksu Cywilnego i przekazaliśmy dla gminy tereny bez zgody
gminy. To żadna łaska, Spółdzielnia gospodaruje terenami nie tylko po obrysie budynków, ale
ma hektary zieleni, które utrzymuje, nie jak ZGM.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dzięki Radzie otrzymaliście 80% upustu.
Radny Mirosław Kacianowski stwierdził, że w innych gminach upust wyniósł ponad 90%.
Radny Stanisław Picheta:
Przyzna Pan, Panie Burmistrzu, że Radni dbają również o stronę dochodową (po przyjęciu
podwyżek podatków).
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Radni otrzymali propozycję budżetu na 2012 rok, którą mogą zmienić. Pan Prezes wie
dokładnie, jakie są nasze finanse. W roku 2013 będziemy musieli ciąć dalej wydatki. Mamy
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wniosek z R-XXI o poręczenie na 1,5 mln zł. Ja podałem wszystkie parametry. Wielokrotnie
spotykałem się z jedną Wspólnotą Mieszkaniową, aby przystąpiła do termomodernizacji.
Całkiem inne są wskaźniki przeliczeniowe w latach następnych. Jak Radni będą
nieprawdziwe informacje przekazywać i nasyłać ludzi na mnie i Przewodniczącą to będzie
źle. Ja nie wszcząłem jeszcze żadnej procedury, a już ludzie krzyczą, że nas odwołają. Można
taką politykę stosować i nasyłać na mnie ludzi. Dla mnie nadrzędną sprawą są mieszkańcy.
Nie przejadaliśmy nigdy środków (porównując dochody i wydatki). Nie można nam zarzucać
niegospodarności lub tego, że przejadamy środki. Wiem, że wszystkiemu zawsze winny jest
Burmistrz.
Radny Mirosław Kacianowski:
Ja nikogo nie „napuszczałem”. To jest inicjatywa oddolna. Ludzie chcieli to przyszli. Pięć lat
temu mówiłem, żeby nie jeść chochlą z talerza.

Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła XIV Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 14.15).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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