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

P R O T O K Ó Ł NR XV/2011
z XV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 13 Radnych, co stanowi 87 %
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: 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 XV 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 13 radnych). Podczas Sesji byli
nieobecni Radni: Waldemar Buca, Jan Macul.
Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XV Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała propozycję zmiany do porządku obrad:
Wycofanie z punktu 9 podpunktu 2) w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie udzielenia
poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w
Nowogardzie w celu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Regionalnego Zakładu
Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard – druk nr 183;”.
Przewodnicząca poddała propozycję zmiany pod głosowanie:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 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 powyższej zmiany (podczas Sesji byli nieobecni Radni:
Waldemar Buca, Jan Macul) - 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 Protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 189.
5. Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
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7. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w okresie
międzysesyjnym.
8. Uchwalenie budżetu gminy Złocieniec na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej
gminy Złocieniec na lata 2012 - 2024:
1) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie:
- o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Złocieniec na 2012 rok;
- o przedłożonym projekcie uchwały gminy Złocieniec o wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2012-2024;
2) opinie i wnioski komisji problemowych RM w Złocieńcu do projektu budżetu gminy
Złocieniec na 2012 rok;
3) dyskusja;
4) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2012 – druk
nr 180;
5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złocieniec
na lata 2012 – 2024 – druk nr 181.
9. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy
Złocieniec – druk nr 182;
2) zmieniającą uchwałę w sprawie płatnej strefy parkowania, wysokości stawek i sposobu
pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w
strefie płatnego parkowania oraz wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu jej
pobierania – druk nr 184;
3) w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej
w Złocieńcu w 2012 roku (plan pracy rady) – druk nr 185;
4) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na
2012 rok – druk nr 186;
5) w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2012 – druk nr 187;
6) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie
gminy Złocieniec w roku 2012 – druk nr 188;
7) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy – druk nr 195;
8) w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu do
realizacji zadania gminy Złocieniec w zakresie pracy z rodziną – druk nr 196;
9) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok
2011 – druk nr 197;
10) w sprawie udzielenia zgody na przekazanie nakładów poniesionych przez Gminę
Złocieniec na środki trwałe tj. obiekty budowlane i urządzenia oraz środków trwałych tj.
obiektów budowlanych i urządzeń jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki – druk
nr 198;
11) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy – druk nr 199.
10. Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2012 rok:
1) komisji organizacyjnej – druk nr 190;
2) komisji rozwoju gospodarczego i budżetu – druk nr 191;
3) komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego – druk nr 192;
4) komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki – druk nr 193;
5) komisji wsi i rolnictwa – druk nr 194.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.
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Punkt 3: Przyjęcie Protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XIV Sesji odbytej w dniu 24 listopada 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 (13 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XIV/2011 z XIV Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 24 listopada 2011 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas Sesji
byli nieobecni Radni: Waldemar Buca, Jan Macul) - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 189.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Rozstrzygnięto przetarg na zadanie „Uwierz w siebie” – wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów Gminy Złocieniec w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia
dydaktyczne z uczniami prowadzili będą nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 1, 2 i 3.
Rozstrzygnięto przetarg na zadanie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I – III” w gminie Złocieniec w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Rozstrzygnięto także przetarg na obsługę bankową gminy Złocieniec oraz jednostek
organizacyjnych w 2012 roku. Najkorzystniejszą ofertę złożyło PKO BP.
Rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej Nr 2 i 3
w ramach programu „Uwierz w siebie” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gminy
Złocieniec.
W trakcie są prowadzone zamówienia publiczne na:
- dowóz dzieci do szkół w 2012 roku;
- zimowe utrzymanie dróg;
- świadczenie usługi audytu wewnętrznego w 2012 i 2013 roku;
- zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie
poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec – II etap.
W I etapie zakupiono podnośnik oraz osprzęt.
W Nowogardzie podpisano umowę wykonawczą pomiędzy Celowym Związkiem R-XXI, a
firmą Budimex z Warszawy na budowę Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w
Słajsinie. Całkowity koszt inwestycji wynosi 84.268.177,09 zł, z czego ponad 70.000.000,00
zł zostanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Planowany termin realizacji
inwestycji to 31.12.2012 r.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
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Radna Grażyna Kozak złożyła interpelację w sprawie przeglądu kratek ściekowych na nowo
budowanych ulicach, w szczególności na ulicy Kaszubskiej i Prusa (interpelacja na piśmie w
załączeniu).
Radna Elżbieta Frankowska poprosiła o uniemożliwienie wjazdu samochodom od ulicy 11-go
Listopada na wyrównany plac przy rzece Drawie przeznaczony na pole namiotowe. Należy
pociągnąć do odpowiedzialności osobę, która zniszczyła powyższy plac.
Radna stwierdziła, że w związku z trwającą wycinką drzew w okolicy Parku i Wzgórza
Zamkowego proponuje wyciąć pozostałe krzaki na Wzgórzu Zamkowym, aby odsłonić
pozostałości ruin zamku. Zapytała także, czy będą podjęte jakieś działania w kwestii
zagospodarowania tego terenu.
Radny Jerzy Uchroński zapytał, czy przedstawiciel Urzędu Miejskiego będzie przy
nadzorowaniu inwestycji prowadzonej na ulicy 5-go Marca.
Radny Zbigniew Janiszewski zgłosił interpelację w sprawie zalanego częściowo chodnika
przy ulicy Czaplineckiej.
Radny Mirosław Żurek ponowił interpelację w sprawie ustalenia właściciela brzegu jeziora
Siecino, aby móc zobowiązać właściciela do utrzymywania tego terenu w należytym stanie.
Radny Tadeusz Koźma zgłosił dwie interpelacje:
- w sprawie przeglądu ulicy Kosynierów na terenie zabudowanym;
- w sprawie prośby o pisemną odpowiedź na wnioski zgłoszone do budżetu powiatu na
2012 rok.
(interpelacje na piśmie w załączeniu).
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) udzieliła w ramach Trybuny
Obywatelskie udzieliła głosu następującym osobom:
Pan Zbigniew Buczek zabrał głos w sprawie:
- zalanego chodnika przy ulicy Czaplineckiej (leżą tam gałęzie pozostałe po wycięciu
drzew).
- nadzoru nad pracą Firmy Sprint S.A., która kładzie na terenie Złocieńca kable (po
położeniu kabli piach i glina jest wysypywana w miejscach nie do tego przeznaczonych).
Pan Andrzej Krauze:
Uczestniczyłem w poprzedniej Sesji i sprawa kotłowni była dla mnie tematem bardzo
smutnym. Zabiegałem, aby miasto nie znalazło się w takich tarapatach, jak ma to teraz
miejsce. Pierwszą sprawą było zamknięcie cegielni Zamkowa. Chciałem tam stworzyć 40
miejsc pracy, ale Pan Rogaliński powiedział, że te 40 osób pozyskam z cegielni znajdującej
się przy ulicy Drawskiej i będę produkował to samo co oni. Wienerberger przekazał cegielnię
dla księdza, który na niej zrobił biznes, a gmina nie ma z tego nic.
W kadencji, gdy przewodniczącym był Pan Jan Rudy zabiegaliśmy o to, aby ZPL nie zniknął
z gminy. Zadeklarowano sprzedaż Fabryki za 300 tysięcy złotych dla miasta. Burmistrz
powiedział, że nie kupi tego bo nie wie, kto tego będzie pilnował. Jak się sprawa dalej
potoczyła to wiemy doskonale.
Były propozycje utworzenia strefy ekonomicznej wzdłuż ulicy Piaskowej, ale to nie spotkało
się z aprobata Radnych.
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Była propozycja zwolnień z podatku od nieruchomości na okres 10 lat dla nowych
inwestorów, ale zgodzono się tylko na dwa lata.
W dziwny sposób odbyła się sprzedaż terenów między rzeką Drawą, a ulica Cieszyńską dla
Pana Jedlińskiego.
Tracimy duże sumy, które mogłyby trafić do budżetu gminy.
Wśród naszych młodych mieszkańców jest przekonanie, że nikt nie chce z nimi rozmawiać,
nikt nie występuje z propozycjami współpracy.
W 1994 roku Pan Paliński wystąpił o kredyt, potem o 2 mln zł, a następnie o kolejny 1 mln zł
na potrzeby kotłowni. Miasto w ogóle nie było zainteresowane tym tematem. Chciano
zwolnić Pana Palińskiego. Był pomysł wybudowania trzech kotłowni gazowych. Udało się
storpedować ten pomysł. Taka kotłownia powstała tylko przy ulicy Staszica, którą zamknięto
po pół roku funkcjonowania. W końcu ZC wyszedł na plus. Uważam, że jak ma być
sprzedana kotłownia to niech ją kupi Spółdzielnia Mieszkaniowa. Jak ktoś kupi kotłownię z
zewnątrz to mieszkańcy Spółdzielni będą w złej sytuacji.
Nie było dyskusji na temat, jak uzupełnić lukę w budżecie, gdy nie uda się sprzedać kotłowni.
Byłem przeciwny utworzeniu OSiR-u. Pan Czarnota przekonywał, że będzie pół miliona
zysku.
Życzę mądrości na 2012 rok.
Pan Edward Herbut
Od kilku lat próbuję współpracować z Państwem. Zabiegam o zagospodarowanie terenu przy
ulicy Śląskiej w Złocieńcu, gdzie mieszkam. Opieram Pana Krauzego. To Rada podejmuje
kierunki działania i aby się nie powtórzyło to, co było kiedyś.
Ja chcę coś zrobić dla naszego terenu. Zwracam się do Radnych i Burmistrza, aby wnioski,
które zgłosiłem wziąć pod uwagę przy budżecie roku 2012. O kanalizacji słyszę od wielu lat,
ale to jest inwestycja, a ja proszę o uwzględnienie moich wniosków. Mam pismo w tej
sprawie podpisane przez 40 osób.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Pan Andrzej Krauze stwierdził, że brakowało pewnych danych w dyskusji o kotłowni. Ja tego
tematu nie planowałem. Goście sami przyszli lub ktoś ich do tego namówił.
Pan Sobociński zarzucał, że był dyskryminowany w pracy i był w stosunku do niego
stosowany mobbing przez Prezesa ZUK. Powołałem w tej sprawie specjalną komisję.
Otrzymałem także odpowiedź na zarzuty ujęte w skardze od Pana Prezesa. Pan Sobociński
skierował sprawę do Sądu i przegrał sprawę. W skład powołanej przeze mnie komisji weszli:
Leszek Modrzakowski (Sekretarz Gminy, jako Przewodniczący Komisji), Jan Łowkiewicz
(Prezes Rady Nadzorczej, jako członek Komisji), Sebastian Kuropatnicki (pracownik
Referatu Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Miejskim, jako członek Komisji). Osoby te
przeprowadziły w siedzibie Spółki czynności wyjaśniające w tej sprawie. Zostały
udostępnione Komisji wszystkie potrzebne dokumenty, rozmawiano z pracownikami.
Pan Sobociński zarzucił nadmierną eksploatację sprzętu. Gdy jeden samochód idzie do
naprawy to drugi musi być mocniej eksploatowany. Zarzut nadmiernego zużycia paliwa. W
samochodach są zamontowane GPS-y, więc widać, że w tej sprawie coś zostało zrobione.
Zarzut szkolenia uczniów bez uprawnień. Został zwolniony pracowni, który miał uprawnienia
do szkolenia uczniów, w związku z czym ZUK nie maił pracownika z takimi uprawnieniami.
Co mięli zrobić? Uczniowie musieli zakończyć szkolenie.
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Zarzut wypłacania środków za nadgodziny w czasie trwania „akcji zima”. Dotyczyło to 4
osób, które pracowały także w soboty i niedziele. Otrzymały te osoby wynagrodzenia, gdy nie
otrzymały dni wolnych za przepracowane nadgodziny.
Zarzut nie zgłaszania wypadków w pracy z powodu obawy przed nieprzyjemnościami w
pracy. Wypadki w pracy były zgłaszane. Jest pracownik w ZUK, który przyjmuje takie
zgłoszenia.
Chciałbym się odnieść do wystąpienia Przewodniczącej Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Na niektórych spotkaniach słyszę, że w Złocieńcu jest bardzo dużo dzieci w klasach. Jest
przepełnienie po 30 uczniów w klasie.
Na przestrzeni 4 lat liczba dzieci i oddziałów kształtowała się w następujący sposób:
SZKOŁY PODSTAWOWE:
Uczniowie
Oddziały
- 2008/2009
893
43
- 2009/2010
863
43
- 2010/2011
809
42
- 2011/2012
772
37
Od 2008 roku ubyło 121 dzieci i 6 oddziałów.
GIMNAZJA:
Uczniowie
Oddziały
- 2008/2009
575
25
- 2009/2010
540
24
- 2010/2011
503
23
- 2011/2012
460
20
Od 2008 roku ubyło 115 dzieci i 5 oddziałów.
Od 2008 roku ubyło 236 uczniów, czyli 11 oddziałów (jedna szkoła).
Na 57 oddziałów:
- w 7 oddziałach jest od 28 do 30 uczniów w oddziale – stanowi to 12% wszystkich
oddziałów;
- w 17 oddziałach jest poniżej 20 uczniów w oddziale – stanowi to 32%;
- w pozostałych oddziałach jest od 20 do 26 uczniów w oddziale.
W związku z powyższym nie mówmy, że wszystkie oddziały są przeludnione.
Jeśli chodzi o przegląd kratek ściekowych to zostanie to zlecone dla ZWiK-u.
Stara Stanica jest budynkiem gminnych. Najpierw budynek ten użytkowała PZW „Karp”,
następnie Klub Motorowy, który obiecał, że zadba o obiekt. Nigdy tam nie było składowiska
starych samochodów. Przed Świętami przyjechali tam starym, bardzo ładnym mercedesem.
Następnie przyjechali go wyciągnąć. Straż Miejska zna ten temat.
Na Wzgórzu Zamkowym każde wycięcie drzewa lub krzewu wymaga pozwolenia
konserwatora zabytków. Odbyło się spotkanie z Konserwatorem, Panem Mysikiem w sprawie
uporządkowania tego miejsca.
Inwestycja na ulicy 5-go Marca nadzorowana będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych.
Będziemy brać udział w przekazaniem placu i uzgodnieniach.
W dniu 3 stycznia będzie spotkanie w sprawie wycinki drzew.
Nad jeziorem Siecino jest problem, gdzie kończy się jezioro, a gdzie zaczyna się brzeg.
Interpelacje Pana Koźmy przekażę do Starostwa.
Chodnik przy ulicy Czaplineckiej należy do nas, ale rów melioracyjny do Zarządu Dróg i
dlatego odbędzie się wspólne spotkanie.
Mamy się spotkać z Firmą Dekstel i sprawdzić co i gdzie robili. Oni wszystkie swoje roboty
zgłaszają do Urzędu.
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Pan Krauze mówił, że OSiR corocznie musi wypracować 50% środków otrzymanych od
gminy (hala sportowa, parking, umowy dzierżawy). Od 1 stycznia OSiR nie otrzyma środków
za wynajem hali sportowej. Postanowiliśmy, aby OSiR miał inną organizację i inną metodę
finansowania.
Zmieniają się zapisy w budżecie Państwa. Ministerstwo serwuje nam zmiany przepisów.
Kiedyś pewne rzeczy nie wchodziły do zadłużenia, a teraz tak i dlatego mamy teraz takie
zadłużenie.
W „Kurierze„ był artykuł, że w Barlinku Spółka wypracowała 300 tysięcy dywidend, a i tak
chcą ją sprzedać.
Kiedy Państwo zmienia zasady gry to zmusza nas do szukania środków.
Przykładowo Strażacy będą musieli przejść specjalistyczne szkolenie, którego koszt wynosi
3,5 tysiąca złotych. Kto ma się tym martwić? Oczywiście gmina.
Szpital powiatowy za 2011 rok ma 1,7 mln zł. straty. Firma, która wydzierżawi szpital zapłaci
czynsz, który wystarczy na pokrycie straty. Czy Powiat robi źle wydzierżawiając swój
majątek? Nie.
Proszę o propozycję skąd znaleźć środki na zadania, które chcemy zrealizować.
Pan Krauze mówił o wyprowadzaniu środków. To gmina włożyła środki dla Zakładu
Ciepłowniczego. Nie tylko Pan Paliński rozbudował Zakład, bo i gmina i EkoFundusz.
Ksiądz nie zrobił prywatnego interesu, tylko wybudował Kościół dla Parafii.
Od lat funkcjonuje ulga dla przedsiębiorców zwalniająca ich od podatku od nieruchomości na
okres 10 lat. Ludzie z tego korzystają: Pan Kot, Państwo Smulscy (Hotel OMEGA na 5 lat).
Nowe inwestycje – zwolnienie na 10 lat, modernizacja – na 5 lat. To jest pomoc de minimis.
Miasto nie było właścicielem terenu między Drawą, a ulicą Cieszyńską. Od Agencji
musielibyśmy kupić ten teren. Pozyskać bezpłatnie moglibyśmy tylko np. pod oczyszczalnie
ścieków.
Nie odniosą się do stwierdzenia, że nie chcemy współpracować z młodymi ludźmi.
Pan Herbut powiedział, że pieniądze wypływają z gminy przez supermarkety. Przecież one
służą dla mieszkańców. Najpierw się zarzuca, że w Złocieńcu nie ma marketów, a teraz że są.
My nie sprzedaliśmy żadnego terenu pod budowę marketu. Przy pierwszej próbie sprzedaży
dla Netto przyszli z protestem przedsiębiorcy lokalni. W Drawsku Utworzyli market i jeden z
tych przedsiębiorców był przy otwarciu tego marketu i miał w nim własne stoisko z
pieczywem.
Gdy Rada zgodziła się na zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego to procedura
ruszyła dalej. Czy mieszkańcy Osiedla są niezadowoleni, że jest konkurencja?
Wienerberger jest właścicielem Cegielni i może ją sprzedać komu chce. Od gminy otrzymali
to o co prosili, czyli zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego.
Pan Herbut słyszy od 5 lat o kanalizacji. To kosztuję nas 5 mln złotych. W końcu się
doczekaliśmy. Komisja Europejska musiała wyrazić zgodę na przesunięcie środków. ZWiK
już by chciał wejść z pracami. Podłączymy również do kanalizacji wszystkie ośrodki nad
jeziorem Lubie. W sprawie zagospodarowania terenu przy jeziorze Maleszewo żaden
konkretny wniosek nie został zgłoszony. Oczywiście w zapisach „zieleni” i „drogi” będzie
można wykonać pewne prace i na tym terenie. Na pewno zorganizujemy spotkanie z
właścicielem i zarządcą jeziora.
Pan Andrzej Krauze:
Bez sensu jest przychodzenie tu, gdzie nie przyniesie to korzyści dla gminy.
Czy ja powiedziałem, że za darmo chcieliśmy przyjąć teren przy ulicy Cieszyńskiej? Ktoś
wystąpił o kupno tego terenu? Wystąpiłem o zmianę w infrastrukturze Osiedla Pomorskiego.
Jak wyprowadzimy Zakład Ciepłowniczy dla obcego właściciela to on będzie decydował o
cenie.
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Ile przez kilka lat miasto będzie musiało zapłacić za odsetki od kredytów?
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Zawsze zapraszamy na Sesje i Komisje Rady. Nie można mówić, że poprzednie Rady i
Zarządy nic nie robiły, a tylko Pan walczył o gminę.
Pan Andrzej Krauze:
Tu padły obraźliwe słowa w stosunku do mnie.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
My nie mamy terenów pod przemysł.
Pan Andrzej Krauze:
Tylko Wy macie rację. Tylko Burmistrz ma rację.
Pan Edward Herbut:
Część środków z marketów idzie tam, gdzie są zarejestrowane. Chciałbym, aby szybciej
wykonywać prace przy jeziorze Maleszewo.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Państwo Edyta i Wojciech Terleccy Spółka HEKTOR (InterMarche) to tzw. franczyza. Oni są
właścicielami tylko gruntu.
Nie można powiedzieć, że nie zwróciliśmy się do powiatu o grunty przy ulicy Cieszyńskiej.
One zawsze były własnością AWRSP. Oni sprzedają grunty na zasadzie komercyjnej.
Zakład Ciepłowniczy – mówi się, że podrożeje ciepło. Trzeba patrzeć na realne koszty. Nie
straszcie ludzi. Ja nie mówię, że po sprzedaży Ciepłowni będzie tańsze ciepło, bo nie wiem
jakie będzie. Mówi się już, że odbierze się Radzie kompetencje ustalania stawek za wodę.
URE jest instytucją niezależną.
Pan Andrzej Paliński (Prezes ZC Sp. z o.o. w Złocieńcu):
URE jest niezależne, ale nie można pewnych spraw preferować. Od lat walczymy o
urealnienie cen kotłowni w Rzęśnicy i przy ulicy Staszica. One generują nam straty.
Twierdzą, że odbiorców tego ciepła za dużo by ono kosztowało. Prywatny właściciel
przyjdzie i powie, że on tych kotłowni nie chce ze względów ekonomicznych. Zrobicie jak
chcecie. Ja tylko zarządzam Zakładem.
Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Spółdzielnia Mieszkaniowa nie kupi Zakładu Ciepłownictwa bo nie ma takiej możliwości.
Komisja rewizyjna zakończyła kontrolę rozliczenia inwestycji prowadzonych przez
Złocieniecki Ośrodek Kultury w okresie 2008 – 2010. Protokół zostanie przedstawiony w
styczniu.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła dwa posiedzenia dniu 22 grudnia 2011 r. (posiedzenie wspólne wszystkich
komisji) w temacie rozpatrzenia materiałów na XV Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu oraz
komisję w temacie budżetu gminy na 2012 rok.
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Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła cztery posiedzenia:
1) w dniu 7 grudnia 2011 r.
Tematy posiedzenia:
1. Plan pracy Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu RM w Złocieńcu na 2012 rok.
2. Projekt budżetu gminy Złocieniec na 2012 ork.
3. Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia zgłosiła następujące wnioski:
1. Wniosek w sprawie udostępnienia w Biurze Rady Miejskiej dla Radnych wszystkich
wniosków, które wpłynęły do Burmistrza do projektu budżetu gminy Złocieniec na
2012 rok lub zestawienia tych wniosków, które zawierałoby informację czego dotyczy
poszczególny wniosek i na jaką kwotę został złożony.
2. Wniosek w sprawie zorganizowania spotkania z mieszkańcami Złocieńca w temacie
sprzedaży Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu.
3. Wniosek w sprawie przedstawienia Radnym kosztu remontu następujących ulic: Aleja
Piastów, Kasztanowa, Szkolna.
4. Wniosek w sprawie sporządzenia harmonogramu zawierającego ulice i drogi, które
wymagają remontu na terenie gminy Złocieniec według ważności przeprowadzenia
takiego remontu z podaniem orientacyjnego kosztu poszczególnych inwestycji (bez
podawania terminu inwestycji).
5. Wniosek w sprawie zabezpieczenia miejsca, w którym doszło do wypadku w dniu 14
listopada br. (przy ulicy 5-go Marca).
W powyższej sprawie została już zgłoszona interpelacja w dniu 24 listopada br. przez
Radnego Mirosława Kacianowskiego, ale do dnia dzisiejszego teren ten nie został
zabezpieczony, co stwarza zagrożenie dla przechodzących tam ludzi.
2) w dniu 14 grudnia 2011 r.
Tematy posiedzenia:
1. Projekt budżetu gminy Złocieniec na 2012 ork.
2. Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia zgłosiła wniosek o zwiększenie dochodów Straży Miejskiej,
między innymi z mandatów (fotoradar).
3) w dniu 20 grudnia 2011 r.
Tematy posiedzenia:
1. Projekt budżetu gminy Złocieniec na 2012 rok.
2. Sprawy różne.
Opinia Komisji do wniosków zgłoszonych do projektu budżetu na 2012 rok:
1. Wniosek w sprawie przeniesienia kwoty 3.000,00 zł z biegów na orientację i
radioorientację z MKS „Junior” na lekkoatletykę dla MKS „Junior” (Dział 926,
Rozdział 92605, § 2820) – opinia komisji pozytywna (8,0,1).
2. Wniosek w sprawie zwiększenia środków dla OSiR-u o 30.000,00 zł i zmniejszenia
dochodów OSiR-u o 30.000,00 zł – opinia komisji pozytywna (7,0,2).
3. Wniosek w sprawie zwiększenia środków na dowożenie dzieci o kwotę 32.000,00 zł –
opinia komisji pozytywna (5,0,2).
4. Wniosek w sprawie zwiększenia środków dla Przedszkola w Złocieńcu o kwotę
60.580,00 zł – opinia komisji negatywna (0,8,0).
5. Wniosek Rady Sołeckiej Warniłęgu w sprawie: remontu dróg śródpolnych, wykonania
chodników, modernizacji stawu i placu zabaw, remontu świetlicy (dach),
zagospodarowania plaży (pomost) – opinia komisji negatywna (1,6,1).
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6. Wniosek w sprawie naprawy drogi na odcinku z Cieszyna do Głęboczka – komisja
wniosku nie głosowała, ale prosi o wyrównanie drogi gruzem, aby była przejezdna dla
jej użytkowników.
7. Wniosek Pana Leszka Dudy w sprawie dofinansowania sekcji tenisa stołowego w
Klubie UKS „Orlik” Złocieniec o ok. 8.000,00 zł – komisja wniosku nie głosowała,
ponieważ nie zostały spełnione warunki przez w.w. sekcję dotyczące
dofinansowywania z budżetu gminy Klubów, które działają przynajmniej od roku.
8. Wniosek w sprawie remontu nawierzchni ulicy Piaskowej oraz budowy tam chodnika
i oświetlenia – komisja zawnioskowała o dalszą dyskusję nad w.w. wnioskiem.
9. Wniosek w sprawie zwiększenia środków dla Orkiestry Dętej o kwotę 8.000,00 zł –
opinia komisji negatywna (0,9,0).
10. Wniosek w sprawie zwiększenia środków dla UKS „Orlik” o kwotę 20.000,00 zł –
opinia komisji negatywna (0,9,0).
11. Wniosek w sprawie zwiększenia środków dla UKS „Traper” o 30.000,00 zł – opinia
komisji negatywna (0,8,1).
12. Wniosek w sprawie zabezpieczenia kwoty na termomodernizację budynku SP Nr 3
oraz Przedszkola – komisja wniosku nie głosowała ze względu na brak danych o
wartości w.w. inwestycji.
4) w dniu 22 grudnia 2011 r. (posiedzenie wspólne wszystkich komisji)
Temat posiedzenia:
1. Rozpatrzenie materiałów na XV Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
2. Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia zgłosiła wniosek:
Z działu 926 – Kultura Fizyczna z rozdziału 92604 – instytucje kultury fizycznej z § 2820 –
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom z środków ZTTS przesunąć kwotę 6.000,00 zł dla UKS „Traper”.
Radny Mirosław Żurek (przewodniczący komisji wsi i rolnictwa):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 22 grudnia 2011 r. (posiedzenie wspólne
wszystkich komisji) w temacie rozpatrzenia materiałów na XV Sesję Rady Miejskiej w
Złocieńcu.
Radna Elżbieta Frankowska (Zastępca Przewodniczącego komisji edukacji, kultury, sportu i
turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 13 grudnia 2011 r.
Tematy:
1. Projekt budżetu gminy Złocieniec na 2012 rok.
2. Sprawy różne.
Komisja zawnioskowała do Pana Burmistrza o uwzględnienie obiektywnych przesłanek
naliczania środków finansowych:
1. Wymierny wynik sportowy członków stowarzyszenia w oparciu o rankingi
standaryzowane (Polskich Związków Sportowych, Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Wojewódzkich Federacji Sportu, Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego).
2. Poziom sportowy grup ćwiczebnych (klasy sportowe).
3. Klasa i poziom kadry instruktorsko-trenerskiej (trener, instruktor, animator bez
uprawnień).
4. Liczba ćwiczących stale w sekcjach sportowych.
5. Promocja Gminy Złocieniec na arenach sportowych w kraju i za granicą.
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6. Podział dotacji gminy ze wskazaniem na sport dzieci i młodzieży, śladowo oldbojów i
weteranów (priorytet gminy).
7. Polityka startowa dzieci i młodzieży.
8. Stopień realizacji zadań statutowych za rok poprzedni.
9. Działalność w środowisku lokalnym.
Ustalono, że kwoty zawarowane w projekcie budżetu są niewystarczające w zakresie
realizacji zadań statutowych stowarzyszeń UKS TRAPER i MKS JUNIOR w kontekście
przyjętych przez Komisję kryteriów.
Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o dokonanie korekty dotacji po konsultacji z
prezesami stowarzyszeń dot. radioorientacji i tenisa stołowego w oparciu o kryterialny
rozdział środków, przesłanki jakościowe i priorytety w kulturze fizycznej Miasta i Gminy
Złocieniec.
2) w dniu 22 grudnia 2011 r. (posiedzenie wspólne wszystkich komisji)
Temat posiedzenia:
1. Rozpatrzenie materiałów na XV Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca komisji organizacyjnej):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 1 grudnia br.
Tematy posiedzenia:
1. Plan pracy Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2012 rok.
2. Sprawy różne.
Komisja organizacyjna Rady Miejskiej w Złocieńcu przygotowała projekt uchwały w sprawie
harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w 2012 roku (plan
pracy rady).
Komisja podczas posiedzenia zawnioskowała o przedstawienie dla Radnych następujących
informacji:
- wyniku zysków i strat Zakładu Ciepłownictwa Spółka z o.o. w Złocieńcu od 2005 do
2011 roku;
- sprawozdania i bilansu Zakładu Ciepłownictwa za rok 2010.
Przewodnicząca ogłosiła 10 minut przerwy w obradach.
Przewodnicząca wznowiła obrady po przerwie.
Punkt 8: 8. Uchwalenie budżetu gminy Złocieniec na 2012 rok oraz wieloletniej
prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2012 - 2024:
1) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w
Koszalinie:
- o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Złocieniec na 2012 rok;
- o przedłożonym projekcie uchwały gminy Złocieniec o wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2012-2024;
6) opinie i wnioski komisji problemowych RM w Złocieńcu do projektu budżetu gminy
Złocieniec na 2012 rok;
7) dyskusja;
8) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2012 –
druk nr 180;
9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Złocieniec na lata 2012 – 2024 – druk nr 181.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała:

11

- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie o
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Złocieniec na 2012 rok (opinia w
załączeniu do Protokołu);
- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie o
przedłożonym projekcie uchwały gminy Złocieniec o wieloletniej prognozie finansowej na
lata 2012-2024(opinia w załączeniu do Protokołu).
Przewodnicząca stwierdziła, że Burmistrz przygotował autopoprawki do projektu budżetu na
2012 rok, które Radni otrzymali przed Sesją (autopoprawki w załączeniu do Protokołu).
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Gdybyśmy chcieli zrealizować wszystko, co byłoby potrzebne w gminie to
potrzebowalibyśmy na to 25 mln zł. Udało nam się zebrać (po zmianach) dochodów na kwotę
43.408.888,24 zł. Jest to budżet z nadwyżką ponad 100.000,00 zł. Za trzy lata w 2014 roku
zmieniają się zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Musimy ograniczać
wydatki. Po stronie wydatkowej budżetu jest jedynie realizacja podstawowych zadań.
Niestety kwoty te nie pokrywają 100% zapotrzebowania. Spłata zadłużenia to 2,2 mln zł.
Niektóre zadania mają płatność w 2012 roku (modernizacja budynku w Kosobudach na
mieszkania, kanalizacja Warniłęg-Kosobudy, I etap Stadionu). Będzie realizowana
termomodernizacja, pierwszy etap to przedszkole, a następnie Szkoła Podstawowa Nr 3. Z
mniejszych projektów to np. chodni w Bobrowie. Duży projekt wykonuje ZWiK –
podłączenie kanalizacji Darskowo i Piaskowa.
Pomniejszyliśmy o 10% wydatki na jednostki pozabudżetowe (Stowarzyszenia, Jednostki).
Nie wszystkie wnioski zgłoszone mogliśmy ująć w budżecie, bo nie mieliśmy pokrycia po
stronie dochodowej.
Jednym z moich pomysłów na zwiększenie dochodów jest prywatyzacja Zakładu
Ciepłownictwa. Gdyby nasze Spółki osiągały zyski to byłoby dobrze. Wysokość nagród
Prezesów będą zależały od wysokości dywidend. Pan Nosel będzie mógł o tym napisać.
Radny Jan Rudy zapytał, czy rozmawiamy teraz o Tygodniku.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) stwierdził, że to była informacja do prasy.
Jeśli chodzi o moje autopoprawki to na wspólnym posiedzeniu komisji rozmawialiśmy o
termomodernizacji. Brakuje nam 400.000,00 zł. Zwiększamy dochody ze sprzedaży, z
mandatów SM, OSiR. Zwiększenia i zmniejszenia dotyczą hali sportowej. Na Państwa
wniosek przeniosłem środki z Juniora z biegów na lakkoatletykę i z ZTTS na Trapera.
Radny Jan Rudy zapytał, czy ZTTS wie o tej autopoprawce.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) odpowiedział, że ZTTS nie wie nic o tej
zmianie. Radni mogą dzisiaj zgłaszać wnioski do projektu budżetu na 2012 rok.
Radny Jan Rudy:
To są autopoprawki porządkowe, ale w ostatniej pozycji jest zmiana konkretna. ZTTS liczy
na ta kwotę. Nikomu nie ucinamy, a im zabieramy bardzo dużą kwotę. Ja rozumiem, że to jest
wniosek komisji, ale uważam, że jest to nieetyczne.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Otrzymałem od Was wniosek i umieściłem go w autopoprawkach.
Radny Jan Rudy zgłosił wniosek o wycofanie tej autopoprawki.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Proszę o wnioski dotyczące zwiększenia strony dochodowej budżetu np. sprzedaż kotłowni za
3 mln zł.
Radna Elżbieta Frankowska stwierdziła, że może powinno się dofinansowywać tylko jeden
klub na tenis stołowy.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Mamy trzy Stowarzyszenia, które zajmują się tenisem stołowym. Pierwszy, który powstał to
ZTTS. Następnie powstały sekcje tenisa stołowego w klubach sportowych. Można na swoją
działalność pozyskać środki z Unii pokazując otrzymane środki z gminy. Mam dylemat, czy
przeznaczać środki tylko na jeden klub, który zajmuje się określoną działalnością, czy np. na
dwa. Nie możemy dyskwalifikować ZTTS dając środki dla „Trapera”
Radny Zbigniew Janiszewski:
W projekcie budżetu na 2012 rok zmniejszyliśmy środki na sport. ZTTS dostaje o wiele mniej
środków niż do tej pory. Jeśli zabierzemy im 6 tysięcy złotych to będzie to 25%.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Mieliśmy stawiać na sport młodzieży.
Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym imiennym (4 głosy „za”, 6 głosów
„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”) nie przyjęła wniosku Radnego Jana Rudego.
Przewodnicząca podsumowując głosowanie stwierdziła, że za wnioskiem byli Radni: Jerzy
Uchroński, Elżbieta Frankowska, Jan Rudy, Zbigniew Janiszewski. Przeciwko wnioskowi
byli Radni: Grażyna Kozak, Andrzej Kozubek, Tadeusz Koźma, Stanisław Picheta, Urszula
Ptak, Mirosław Żurek. Radny Kazimierz Korzeniowski wstrzymał się od głosu. Podczas
głosowania byli nieobecni Radni: Waldemar Buca, Jan Macul, Mirosław Kacianowski,
Małgorzata Janda – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Może po stronie dochodowej znajdziemy środki dla ZTTS. Możemy zwiększyć dochody z
mandatów o 6 tysięcy złotych.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytała, co będzie jak
Straż Miejska nie wykona dochodów.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) stwierdził, że to będzie jego problemem.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zgłosiła wniosek o
zwiększenie dochodów z mandatów o 6.000,00 zł i przekazania tej kwoty dla ZTTS na tenis
stołowy.
Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym imiennym (10 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”) przyjęła wniosek Radnej Urszuli Ptak.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem wniosku za wyjątkiem Radnego Jana Rudego i Radnego
Jerzego Uchrońskiego, którzy wstrzymali się od głosu. Podczas głosowania byli nieobecni
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Radni: Waldemar Buca, Jan Macul, Mirosław Kacianowski – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
w sprawie budżetu gminy Złocieniec na 2012 rok po zmianach.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XV/133/2011 w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2012, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Waldemar Buca, Jan Macul, Mirosław Kacianowski – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XV/134/2011 w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złocieniec na lata 2012 – 2024 (po
zmianach), stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Waldemar Buca, Jan Macul, Mirosław Kacianowski, Andrzej Kozubek – lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.
9. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie
gminy Złocieniec – druk nr 182;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Zmiany dotyczą zwolnień przedmiotowych, a nie podmiotowych.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XV/135/2011 zmieniającą
uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Waldemar Buca, Jan Macul, Mirosław Kacianowski, Andrzej Kozubek – lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.
9. Podjęcie uchwał:
2) zmieniającą uchwałę w sprawie płatnej strefy parkowania, wysokości stawek i
sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania oraz wysokości opłaty dodatkowej oraz
sposobu jej pobierania – druk nr 184;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Zmiana dotyczy przekształcenia OSiR z zakładu budżetowego na jednostkę organizacyjną.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XV/136/2011 zmieniającą
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uchwałę w sprawie płatnej strefy parkowania, wysokości stawek i sposobu pobierania opłaty
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania oraz wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu jej pobierania, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Waldemar Buca, Jan Macul, Mirosław Kacianowski, Andrzej Kozubek – lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.
9. Podjęcie uchwał:
3) w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej
w Złocieńcu w 2012 roku (plan pracy rady) – druk nr 185;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 185.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) zaproponował w miesiącu lutym temat:
„Działania i dalsze funkcjonowanie spółek gminnych”.
Radny Jan Rudy stwierdził, że do czerwca zatwierdza się sprawozdania Spółek.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) zaproponował zmianę terminu na marzec.
Jeśli ten termin nie pasuje Radnym to wycofuje swój wniosek, ale żeby później nie było
zarzutów, że nie chciał na ten temat rozmawiać. Informacja ze Spółek nie musi być bardzo
rozbudowana. Prezesi mają 3 miesiące na przygotowanie informacji.
Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym imiennym (6 głosów „za”, 1 głos
„przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”) przyjęła ZMIANĘ do projektu uchwały na druku nr
185.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że „za” przyjęciem ZMIANY
głosowali Radni: Grażyna Kozak, Tadeusz Koźma, Stanisław Picheta, Urszula Ptak, Jerzy
Uchroński, Mirosław Żurek. Przeciwko zmianie był Radny Jan Rudy. Od głosu wstrzymali
się Radni: Kazimierz Korzeniowski, Małgorzata Janda, Zbigniew Janiszewski, Elżbieta
Frankowska. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Waldemar Buca, Jan Macul,
Mirosław Kacianowski, Andrzej Kozubek– lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (9 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XV/137/2011 w sprawie
harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w 2012 roku
(plan pracy rady), stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Waldemar Buca, Jan Macul, Mirosław Kacianowski, Andrzej Kozubek, Jan Rudy, Mirosław
Żurek – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
9. Podjęcie uchwał:
4) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu
na 2012 rok – druk nr 186;
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 186.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Kontrola prawidłowości finansowania zakupów wyposażenia świetlic wiejskich w okresie
2006 – 2011 – Burmistrz będzie kontrolowany za okres 6 lat.
Radny Jerzy Uchroński stwierdził, że to była propozycja przewodniczącego komisji
rewizyjnej.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (9 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XV/138/2011 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2012 rok,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Waldemar Buca, Jan Macul, Mirosław Kacianowski, Andrzej Kozubek, Jan Rudy, Mirosław
Żurek – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
9. Podjęcie uchwał:
5) w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2012 – druk nr 187;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Przewodniczący komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego
powiedział, że program został dobrze przygotowany.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (9 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XV/139/2011 w sprawie
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązujący na
terenie gminy Złocieniec w roku 2012, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Waldemar Buca, Jan Macul, Mirosław Kacianowski, Andrzej Kozubek, Jan Rudy, Mirosław
Żurek – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
9. Podjęcie uchwał:
6) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na
terenie gminy Złocieniec w roku 2012 – druk nr 188;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Komisja wiodąca stwierdziła, że program jest dobrze przygotowany.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (9 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XV/140/2011 w sprawie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy
Złocieniec w roku 2012, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
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Waldemar Buca, Jan Macul, Mirosław Kacianowski, Andrzej Kozubek, Jan Rudy, Mirosław
Żurek – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
9. Podjęcie uchwał:
7) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 195;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 195.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (10 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XV/141/2011 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Waldemar Buca, Jan Macul, Mirosław Kacianowski, Andrzej Kozubek, Jan Rudy – lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
9. Podjęcie uchwał:
8) w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
do realizacji zadania gminy Złocieniec w zakresie pracy z rodziną – druk nr 196;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 196.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (10 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XV/142/2011 w sprawie
wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu do realizacji
zadania gminy Złocieniec w zakresie pracy z rodziną, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Waldemar Buca, Jan Macul, Mirosław Kacianowski, Andrzej Kozubek, Jan Rudy – lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
9. Podjęcie uchwał:
9) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok
2011 – druk nr 197;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytała, czy są jakieś
pytania do projektu uchwały.
Nie było pytań.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (10 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XV/143/2011 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 byli nieobecni Radni:
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Waldemar Buca, Jan Macul, Mirosław Kacianowski, Andrzej Kozubek, Jan Rudy – lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
9. Podjęcie uchwał:
10) w sprawie udzielenia zgody na przekazanie nakładów poniesionych przez Gminę
Złocieniec na środki trwałe tj. obiekty budowlane i urządzenia oraz środków trwałych
tj. obiektów budowlanych i urządzeń jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki –
druk nr 198;
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Projekt dotyczy m.in. inwestycji w Wąsoszu, Warniłęgu i Kosobudach.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (10 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XV/144/2011 w sprawie
udzielenia zgody na przekazanie nakładów poniesionych przez Gminę Złocieniec na środki
trwałe tj. obiekty budowlane i urządzenia oraz środków trwałych tj. obiektów budowlanych i
urządzeń jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Waldemar Buca, Jan Macul, Mirosław Kacianowski, Andrzej Kozubek, Jan Rudy – lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
9. Podjęcie uchwał:
11) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 199.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 199.
Odbyło się spotkanie z wszystkimi użytkownikami nieruchomości. Wszyscy byli zgodni, co
do użytkowania pomieszczeń.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Pan Dyrektor OSiR informował, że wszyscy wywiązali się z zobowiązań wobec Ośrodka.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Pan Tobiasz nie opłacił podatku od nieruchomości.
Pan Andrzej Tobiasz:
Należności są uregulowane, ale trzeba zrobić zmiany dotyczące zakładu. Jak to zostanie
zrobione to zapłacimy podatek.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytała, czy Pan Tobiasz
obiecuje, że zostaną należności uregulowane.
Pan Andrzej Tobiasz:
Zobowiązanie to zostanie uregulowane do dnia jutrzejszego według starego przypisu, a
najwyżej później uregulujemy powstałą różnicę.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (9 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XV/145/2011 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, za wyjątkiem Radnej Elżbiety Frankowskiej, która
wstrzymała się od głosu. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Waldemar Buca, Jan
Macul, Mirosław Kacianowski, Andrzej Kozubek, Jan Rudy – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 10: Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2012 rok:
1) komisji organizacyjnej – druk nr 190;
2) komisji rozwoju gospodarczego i budżetu – druk nr 191;
3) komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego – druk nr 192;
4) komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki – druk nr 193;
5) komisji wsi i rolnictwa – druk nr 194.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytała, czy odczytać
plany pracy komisji.
Radni stwierdzili, że nie trzeba czytać planów pracy.
Radna Grażyna Kozak stwierdziła, że temat spółek komisja budżetowa miała zaplanowany na
miesiąc październik, a w związku z zapisem tego tematu do planu pracy Rady w marcu,
Komisja przesuwa ten temat na miesiąc marzec.

Punkt 11: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Pan Zbigniew Buczek (Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Złocieńcu):
Burmistrz powiedział, żeby zwiększenie liczby dzieci w oddziałach nie odbiło się na
wynikach egzaminów. Nie można porównywać punktów z egzaminów z lat poprzednich, ale
należy porównywać wyniki do innych szkół.
Komisja edukacji.... powinna nazywać się komisją sportu.... Komisja edukacji przy pracach
nad budżetem 2012 nie zaprosiła dyrektorów. Mi brakuje 3 tysiące złotych na stypendia dla
uczniów. Sport w naszej szkole jest potraktowany marginalnie. Jak to się dzieje, że na sport
kwalifikowany znajduje się pieniądze, a na sport w szkołach nie ma ani 1 złotówki.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) stwierdziła, że jak były
problemy w szkołach to komisja zajmowała się nimi.
Pan Zbigniew Buczek (Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Złocieńcu):
Kiedyś Dyrektorzy byli zapraszani na komisję przy pracach nad budżetem.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Mówiłem, że mamy problemy z realizacją inwestycji np. termomodernizacją. Brakuje nam
400 tysięcy złotych. W przedszkolu niedługo zawali się dach. Szkoły mają środki pomocowe
z środków unijnych. Kiedy przyjdzie Dyrektor i powie, że chce wziąć udział w programie
unijnym, aby pozyskać środki na zajęcia pozalekcyjne to my pomożemy.
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Osoby ze Spółdzielni Mieszkaniowej mówiły, że nie jest potrzebny Stadion. Dla mnie
wszystko jest ważne.
Dyrektorzy byli nie raz na komisji edukacji.
Pan Zbigniew Buczek (Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Złocieńcu):
Ja się upominam o zajęcia dla dzieci. Szkoła jest po to, aby dzieci po lekcjach mogły przyjść
na zajęcia pozalekcyjne.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
I właśnie dlatego chcę, aby powstały zespoły szkół, aby była dobra współpraca.
Radna Małgorzata Janda:
W dniu 1 grudnia br. zakończyło się składanie ofert na dzierżawę szpitala w Drawsku Pom.
Zgłosiła się tylko jedna firma. Była to oferta Szpitali Polskich S.A. z Katowic. Oni dzierżawią
również szpital w Połczynie Zdroju. W dniu 20 grudnia Rada Powiatu podjęła decyzję w
sprawie przekazania szpitala w dzierżawę na 30 lat 9sprzęt i wyposażenie również w
dzierżawę na 30 lat). Ustalona za dzierżawę szpitala miesięczną kwotę 45 tysięcy złotych, a
za ruchomości 35 tysięcy złotych. Firma zaproponowała za dzierżawę szpitala miesięcznie 80
tysięcy złotych, a za ruchomości 50 tysięcy złotych (plus VAT). Czyli za dzierżawę
miesięcznie powiat otrzyma 130 tysięcy złotych + VAT.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Były obostrzenia dotyczące przeprowadzenia w szpitalu inwestycji (60 mln zł). Jeżeli w ciągu
roku nie zainwestują na kwotę 5 mln zł. to zapłacą karę w wysokości połowy tej kwoty.
Zabezpieczeniem jest weksel na 6,5 mln zł.
Radna Grażyna Kozak:
W dniu 14 grudnia razem z Radną Małgorzatą Jandą zorganizowałyśmy spotkanie z
mieszkańcami. Termin spotkania zbiegł się z zakończeniem rekolekcji i przyszło tylko 12
osób.
Radna Elżbieta Frankowska stwierdziła, że powinien być ustalony jakiś stały termin komisji.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) stwierdziła, że zostanie to
ustalone.
Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Jeśli chodzi o R-XXI to została zawarta warunkowo umowa do 4 stycznia. Radni wycofali
uchwałę w sprawie poręczenia kredytu z porządku obrad. Mogą nam zabrać dotację w kwocie
70 mln zł.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
My nie możemy tego poręczyć, bo przekroczymy 60% próg zadłużenia.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Może będzie możliwa inna forma zabezpieczenia?
Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Zarząd zadecydował, że zwrócą się do gmin, gdzie będą przesypownie.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) podziękowała za życzenia
przysłane do Rady i złożyła wszystkim obecnym życzenia noworoczne.

Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła XV Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 14.25).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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