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P R O T O K Ó Ł NR XVI/2012
z XVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 26 stycznia 2012 roku

P R O T O K Ó Ł NR XVI/2012
z XVI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 26 stycznia 2012 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 14 Radnych, co stanowi 93 %
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 XVI Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Urszula Ptak (godz.
10.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 14 radnych). Podczas Sesji był
nieobecny Radny Kazimierz Korzeniowski.
Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XVI Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała propozycję zmiany do porządku obrad:
ZMIANA NR 1: Wprowadza się do punktu 9 podpunkt 4) w brzmieniu: „w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy” – druk nr 205;”
ZMIANA NR 2: Wprowadza się do punktu 9 podpunkt 5) w brzmieniu: „w sprawie trybu i
sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania” – druk nr 206;”
ZMIANA NR 3: Wprowadza się do punktu 9 podpunkt 6) w brzmieniu: „zmieniającą
uchwałę 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
209;”
Przewodnicząca poddała propozycję zmiany pod głosowanie:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 1.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany (podczas Sesji był nieobecny Radny
Kazimierz Korzeniowski) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 2.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany (podczas Sesji był nieobecny Radny
Kazimierz Korzeniowski) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 3.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany (podczas Sesji był nieobecny Radny
Kazimierz Korzeniowski) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Pomniejszyliśmy kwotę dotyczącą realizacji zadania kanalizacji Wąsosza, Kosobud i
Warniłegu, które były dofinansowywane z PROG-u. Nie można przekazać środków trwałych
z tych inwestycji przez okres 5 lat.
Przewodnicząca odczytała porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 201.
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. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego za 2011 r. – druk nr 202.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy – druk nr 200;
2) zmieniającą uchwałę 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 203;
3) zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu do realizacji zadania gminy Złocieniec w zakresie pracy z
rodziną – druk nr 204;
4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy” – druk nr 205;
5) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania” – druk nr
206;
6) zmieniającą uchwałę 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 209.
10. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie sesji.
Punkt 3: Przyjęcie Protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XV Sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2011
roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, a teraz leży na stole prezydialnym.
Czy ktoś ma pytania odnośnie treści tego Protokołu? W związku z brakiem pytań
przystąpiono do głosowania.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XV/2011 z XV Sesji Rady
Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas Sesji
był nieobecny Radny Kazimierz Korzeniowski) - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 201.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wczoraj byliśmy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w związku z przyznaniem
środków na kanalizację. Chcieliśmy uzgodnić warunki. Umowę podpiszemy, mam nadzieję,
do końca lutego.
Trwają prace planistyczne dotyczące planu zagospodarowania terenów znajdujących się za
składowiskiem odpadów w kierunku Czaplinka. Chcemy tam zrobić strefę inwestycyjną
(zamienić tereny z obecnym właścicielem).
Dzielimy na działki teren przy ulicy Wyzwolenia i Alei Piastów. Zostały wydzielone 4
działki: 1 pod budowę multicentrum, 1 pod budowę tzw. „Czerwonej torebki: tzn. inwestor
chce wybudować obiekt podzielony na boksy, w których lokalni przedsiębiorcy będą mogli
prowadzić swoją działalność, 2 działki na budowę mieszkań w systemie deweloperskim (5060 mieszkań).
Jest przygotowywany plan szczegółowy terenów przy ulicy Gronowskiej i Lipowej pod
budownictwo jednorodzinne. Zostaną tam wydzielone działki 10 i 3 arowe pod budownictwo
ekologiczne-parterowe. Mamy ofertę Firmy, która chce budować tam drewniane domki.
Trwa przetarg na dostawę i sprzedaż wyposażenia dot. zabezpieczenia OC. W I etapie
zakupiliśmy podnośnik, w a II zakupimy potrzebne urządzenia. Będą to m.in. agregaty
prądotwórcze, aparaty do wykrywania skażeń itp..
Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radna Grażyna Kozak zgłosiła interpelację w sprawie przyłączenia mieszkańców ulicy 5-go
Marca (na odcinku od piekarni Pana Toczki do ulicy Okrzei) do ciepłowni (interpelacja na
piśmie w załączeniu).
Radna Elżbieta Frankowska zapytała, czy jest już wiadomo kto zanieczyszcza rz. Wąsawę.
Zgłosiła interpelację w sprawie naprawy bardzo zniszczonego wylotu drogi wewnętrznej (za
sklepem przy ulicy Staszica). Korzystanie z tego terenu zagraża zdrowiu.
Radna Małgorzata Janda zapytała, czy w roku bieżącym ustalono dyżury przedszkoli w
okresie wakacyjnym.
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Radny Mirosław Kacianowski zapytał, czy dojdzie do spotkania z mieszkańcami w sprawie
sprzedaży Zakładu Ciepłownictwa.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) udzieliła w ramach Trybuny
Obywatelskie udzieliła głosu następującym osobom:
Pan Antoni Jakubowski (Mieszkaniec Złocieńca):
1) Jaka została wydana kwota na remont Alei Piastów w 2011 roku? Jaki jest plan na dalszą
rozbudowę Alei Piastów? Czy jest projekt? Kiedy będzie realizacja?
2) Czy są przygotowane grunty pod inwestycje w gminie? Zasadnym byłoby udostępnienie
gruntów pod budowę sanatoriów i uzdrowisk przy Szpitalu (ul. Kańsko w Złocieńcu).
Tereny należałoby pozyskać od Nadleśnictwa na zasadzie wymiany gruntów.
3) O ile w 2012 roku wzrośnie podatek od nieruchomości?
Pan Zdzisław Sonderman (Sołtys Darskowa) poprosił o zasypanie dziur na drodze z Kosobud
do Darskowa. Droga jest nieprzejezdna, a mieszkańcy Rzęśnicy jeżdżą do sklepu w
Darskowie.
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca):
1) W jakim celu wystawiono do dzierżawy działkę 278 przy jeziorze Maleszewo?
2) Jakie są plany odnośnie Wieży Ciśnień i terenu wokół niej?
3) Kiedy przy ulicy Śląskiej będzie postawiony słup lub tablica ogłoszeniowa?
Pan Edward Herbut stwierdził, że nagłośnienie sali jest fatalne.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jeśli chodzi o podłączenie do ciepłowni części budynków przy ulicy 5-go Marca to się dziwię,
że odpowiedź jest negatywna skoro sytuacja Zakładu Ciepłowniczego jest taka dobra. Pan
Prezes na pewno odpowie na to pytanie.
Jeśli chodzi o wyciek do rzeki Wąsawy to Straż Miejska jeszcze nie udzieliła odpowiedzi.
Teren, o którym mówi Radna Frankowska należy do Wspólnoty Mieszkaniowej. Przy sklepie
przechodzi przez prywatną działkę. Przy remoncie zostały postawione płyty, które już tam
zostały. Całość drogi należy do Wspólnoty Mieszkaniowej.
Nie wiem co ustaliły przedszkola.
Spotkanie w sprawie sprzedaży ZC? Myślę, że dojdzie do takiego spotkania. Chciałbym
najpierw skorzystać z zaproszenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, a
potem dopiero spotkać się z mieszkańcami.
Jeśli chodzi o Aleję Piastów to w 2011 roku została położona jedna warstwa nawierzchni,
która teraz praktycznie nie istnieje. Nie wiem, jaki to był koszt ponieważ to było robione w
ramach jednego przetargu. Pozwolenie na budowę na tą drogę jest już od 2009 lub 2010 roku.
W pierwszej kolejności wykonywaliśmy modernizacje dróg, a te drogi, które wymagały
pozwolenia na budowę miały być wykonane w terminie późniejszym. W 2012 roku nie
planujemy remontu Alei Piastów. Nie wiem kiedy ją wykonamy, w planie wieloletni nie ma
jej ujętej. Na remont Alei Piastów potrzebujemy 800 tysięcy złotych + wykonanie parkingu
na 80 aut oraz 2,3 miejsca na samochody ciężarowe.
Tereny pod inwestycje:
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Przy Alei Piastów teren wielkości ok. 2 ha. Narożnik tego terenu zaplanowany jest pod
budowę Multicentrum oraz na tzw. „czerwoną torebkę” (30 arów). Pozostaje do
zagospodarowania teren ok. 1 ha. Kolejnym terenem jest teren przy ulicy Lipowej i
Gronowskiej – zabudowa jednorodzinna. Następnym terenem jest teren za składowiskiem
odpadów do drogi do Bobrowa. W kwietniu lub maju może uda nam się zatwierdzić plan.
Teren za składowiskiem odpadów został przejęty od Agencji przez Pana Osaka. Znajdują się
tam dwie działki 5 i 10 ha.
Wyspa Ostrów jest zaplanowana pod zabudowę hotelową i usługową. Niestety nie ma
chętnych. Trzy działki są zaplanowane pod budowę bungalowów.
Teren przy wieży ciśnień, wzdłuż ulicy Prusa i do ulicy Kańsko oraz od posesji p. Kozak do
lasy są terenami gminnymi. W planie zagospodarowania są tam ujęte także usługi.
Podatki są i będą. Podwyżki Ministerstwa to 4,5 – 5%. Gmina podniosła podatki o 8%. Ktoś
kto inwestuje w gminie Złocieniec może skorzystać z ulgi w podatku od nieruchomości. Za
nową inwestycję 10 lat zwolnienia z podatków, a za modernizację 5 lat.
Prasa czasami pisze, że umarza się podatki bogatym. Przykładowo Pan Piziak wyremontował
budynek po „Kibicu” i ma zwolnienie z podatku na 5 lat, a Pan Jabczanik i Pani Smulska w
związku z nową inwestycją na 10 lat.
Droga Rzęśnica-Darskowo wymaga generalnego remontu> Jej stan jest tragiczny. Trzeba ją
wyremontować, a jak rozbierzemy budynek tzw. „Ambasady” to zmielimy gruz i
przeznaczymy go na tą drogę.
Jeśli chodzi o przetarg na działkę przy jeziorze Maleszewo to nie pamiętam, ale pewnie
dotyczy to przedłużenia użytkowania jej. Sprawdzę to.
Temat tablicy i słupa był już poruszany. Przy ulicy Gronowskiej chyba jest słup
ogłoszeniowy, ale jeśli jest taka potrzeba to zamontujemy.
Teren przy wieży ciśnień od strony ulicy Żeromskiego należy do cmentarza. Dalej teren jest
przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Wieża ciśnień jest własnością ZWiK.
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca) stwierdził, że wieża ciśnień jest bardzo
ciekawym obiektem i teren wokół niej również.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Teren przy wieży ciśnień jest ogrodzony. Pozostały teren wydzieliliśmy pod budownictwo
jednorodzinne. W planie zagospodarowania teren może być podzielony na większe działki.
Gmina w chwili obecnej wydzieliła 10 działek.
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca):
Nie mamy propozycji dla turystów. Wieża jest bardzo atrakcyjna. Dziwię się, że tam maja być
działki budowlane. Teraz weźmiemy pieniądze za działki, a teren zmarnujemy.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
My na razie wydzieliliśmy tylko 10 działek.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Był pomysł, aby oddać wieżę w prywatne ręce z przeznaczeniem na kawiarnię. Nie ma
chętnych do tego.
Pan Antoni Jakubowski (Mieszkaniec Złocieńca):
Trzeba mieć konkretny pomysł. Jak się wjedzie na drogę do Kańska to widać, jak dużo jest
tam terenu. Można teren ten odkupić lub zamienić na inny z Nadleśnictwem. Można

5

wydzielić duże działki 1 ha pod budowę sanatorium. Ludzie będą tam na pewno przyjeżdżać,
szczególnie Niemcy. Mogłyby powstać 3 sanatoria-uzdrowiska przy szpitalu.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nikt nam nie pozwoli budować tam. Był inwestor, który obiecywał, że wybuduje sanatorium.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Cały teren za ulicą Prusa jest terenem otwartym i jak przyjdzie chętna osoba do
zainwestowania to wydzielimy działkę jaką będzie chciał.
Pan Antoni Jakubowski (Mieszkaniec Złocieńca):
Kabel-Technik zrezygnował z inwestowania w Złocieńcu.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Oni szukali terenu przy drodze krajowej, czyli przy ulicy Czaplineckiej, gdzie gmina nie ma
swoich gruntów. Z naszych innych propozycji nie chcieli skorzystać. W chwili obecnej
staramy się pozyskać działki 5 i 10 ha. Po zatwierdzeniu planu zaczniemy rozmawiać z
właścicielami tych działek. Oni już otrzymali naszą propozycję. Na tym terenie są wszystkie
media. W granicach administracyjnych miasta teraz można wyłączyć z gruntów rolnych
bezpłatnie.
Na terenie znajdującym się pomiędzy ulicą Połczyńską, a Cieszyńską wydzielamy działkę
ponieważ zgłosił się 1 chętny mieszkaniec.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Kiedyś była mowa o ulicy Piaskowej, aby tam stworzyć strefę inwestycyjną, ale teren ten nie
nadaje się ze względu na ukształtowanie.

Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 25 stycznia 2012 roku.
Tematy posiedzenia:
1. Kontrola prawidłowości przyznawania, dokumentowania i przekazywania dodatków
mieszkaniowych przez M-GOPS w Złocieńcu w 2011 roku.
2. Opinia Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia zwolnienia w podatku od
nieruchomości.
Komisja zapoznała się z przepisami prawa regulującymi problematykę kontroli:
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
- rozporządzenie Rady Ministrów z 28.12.2001 r. w sprawie dodatków
mieszkaniowych.
Komisja negatywnie oceniła wniosek Pana Mariusza Pokutyńskiego o zwolnienie z podatku
od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. W zestawieniu wydatków przedstawiono
rachunki z tytułu zużycia materiałów, narzędzi, wyposażenia, które to wydatki nie zwiększają
w sposób trwały wartości budynku lub budowli. Naruszono § 4 ust.6 uchwały Nr
XIV/89/2007 RM w Złocieńcu z dnia 25 października 2007 r.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Komisja budżetowa odbędzie w tej sprawie posiedzenie po sesji.
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Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła posiedzenie w temacie realizacji zgłoszonych przez Komisje wniosków.
Wszystkie zgłoszone wnioski zrealizowano lub odpowiedziano na nie. Komisja zapoznała się
z dwoma programami:
1) 3-letniego gminnego programu wspierania rodzin na lata 2012-2015;
2) gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie obowiązującego na terenie gminy Złocieniec
Komisja po analizie oceniała negatywnie programy i skierowała do poprawy do M-GOPS. W
lutym Programy te będą rozpatrzone przez Radę. Komisja zawnioskowała do Policji, Straży
Miejskiej i OSP Złocieniec o przygotowanie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie
gminy Złocieniec.
Radny Jan Macul (Przewodniczący komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 19 stycznia 2012 r. (posiedzenie wspólne wszystkich komisji)
Temat posiedzenia:
1. Rozpatrzenie materiałów na XVI Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
2. Sprawy różne.
2) w dniu 24 stycznia 2012 r.
Tematy:
1. Analiza środków budżetowych szkół i przedszkoli oraz realizacja zadań oświatowych
w Gminie Złocieniec w roku bieżącym i następnych.
2. Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
3. Sprawy różne.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 16 stycznia 2012 r.
Tematy posiedzenia:
1. Kierunki rozwoju placówek oświatowych w gminie Złocieniec.
2. Strefa inwestycyjna – działania w kierunku utworzenia strefy.
3. Realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego gminy Złocieniec za 2011 rok.
4. Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia zgłosiła wniosek do Komisji edukacji, kultury, sportu i
turystyki o wypracowanie do końca czerwca 2012 roku modelu organizacji oświaty w gminie
Złocieniec. Komisja zawnioskowała także o powołanie w tej sprawie Zespołu.
2) w dniu 19 stycznia 2012 r. (posiedzenie wspólne wszystkich komisji)
Temat posiedzenia:
1. Rozpatrzenie materiałów na XVI Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
2. Sprawy różne.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja odbyła jedno posiedzenie:
1) w dniu 19 stycznia 2012 r. (posiedzenie wspólne wszystkich komisji)
Temat posiedzenia:
1. Rozpatrzenie materiałów na XVI Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
2. Sprawy różne.
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Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca komisji organizacyjnej):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 23 stycznia br.
Tematy posiedzenia:
1. Targowisko Miejskie w Złocieńcu.
2. Pismo Prezesa Związku Miast Polskich z dnia 30.11.2011 r.
3. Sprawy różne.
Komisja organizacyjna Rady Miejskiej w Złocieńcu podczas posiedzenia wyraziła zgodę na
przygotowanie na lutową sesję (23 luty 2012 r.) projektu uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec w zapisie dotyczącym płatności dwóch
zadań:
- „modernizacja targowiska miejskiego” – płatność w dwóch ratach w 2014 i 2015
roku;
- „wzrost atrakcyjności turystycznej Pojezierza Drawskiego poprzez utworzenie i
wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w Złocieńcu” – płatność w dwóch
ratach w 2013 i 2014 roku.
Przewodnicząca odczytała pismo do Związku Miast Polskich.
Radny Jan Macul:
Komisja budżetowa zawnioskowała o powołanie Zespołu w sprawie wypracowania modelu
organizacji oświaty w gminie. Chciałbym, aby pracę tego Zespołu koordynował jeden z
wiceprzewodniczących Rady.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zaproponowała Radnego
Tadeusza Koźmę.
Radny Tadeusz Koźma wyraził zgodę.

Punkt 8: Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego za 2011 r. –
druk nr 202.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) przedstawił Sprawozdanie z realizacji
zadań inwestycyjnych gminy Złocieniec za 2011 rok (Sprawozdanie w załączeniu).
W 2011 roku zrealizowano zadania na kwotę ponad 4,8 mln zł.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 200;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 200.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XVI/146/2012 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, stanowiącą załącznik do protokołu.
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Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Kazimierz Korzeniowski, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
2) zmieniającą uchwałę 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 203;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 203.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XVI/147/2012 zmieniającą
uchwałę 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.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Kazimierz Korzeniowski, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
3) zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu do realizacji zadania gminy Złocieniec w zakresie pracy z
rodziną – druk nr 204.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 204.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XVI/148/2012 zmieniającą
uchwałę 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:
Kazimierz Korzeniowski, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 205;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 205.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XVI/149/2012 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:
Kazimierz Korzeniowski, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
5) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – druk nr
206;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 206.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XVI/150/2012 w sprawie
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Kazimierz Korzeniowski, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
6) zmieniającą uchwałę 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 209.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 209.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XVI/151/2012 zmieniającą
uchwałę 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:
Kazimierz Korzeniowski, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 10: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
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Radna Elżbieta Frankowska zapytała, czy będą w 2012 roku grupy interwencyjne.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Powiatowy Urząd Pracy do tej pory nie wypowiedział się na ten temat.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała stanowisko
samorządu w sprawie pozostawienia Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim.
Radny Jerzy Uchroński stwierdził, że to jest „walka o stołki”, ponieważ faktycznie Sąd
pozostanie w Drawsku tylko nie będzie tam Prezesa.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ministerstwo zaprosiło samorządy na konsultacje w tej sprawie. Powiedziano , gdzie co ma
być i rozpoczęły się dyskusje. Jest jakaś logika w tym co zaproponowali – oszczędności na
etatach. Starostwo chce w tej sprawie poparcia gmin.
Radny Jerzy Uchroński zapytał, czy Drawsko godzi się na Łobez, a Łobez na Drawsko?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) stwierdził, że porozumienia w tej kwestii
nie ma.
Radny Jan Rudy stwierdził, że Rady powinny mieć ściślejsze wiadomości. Powinny wiedzieć,
czy siedziba ma być w Drawsku, czy Łobzie.
Pani Zofia Uryn (Radna Powiatu Drawskiego):
Byłam na spotkaniu z przedstawicielami z Łobza. Powiat Drawski, jako większy, liczy, że to
w Drawsku będzie siedziba Sądu. Po wypowiedzi Starosty z Łobza widać, że oni chcą u
siebie w Łobzie. Nie doszło do porozumienia w tej sprawie, dlatego chcą, aby Ministerstwo
zadecydowało licząc, że w Drawsku jest 10 sędziów, a w Łobzie tylko 5. Łobez się boi, że
jak będą likwidowane powiaty to ich zlikwidują, jak nie będą mięli u siebie siedzib ważnych
instytucji.
Radny Mirosław Kacianowski zapytał, czy w Drawsku będzie Wydział Ksiąg Wieczystych.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) odpowiedział, że nie wie.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) stwierdziła, że w takim
razie przyjęcie stanowiska zostanie odłożone na późniejszy termin.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) stwierdził, że to jest tylko stanowisko
intencyjne.
Radny Jerzy Uchroński stwierdził, że jeśli to tylko stanowisko intencyjne to można je przyjąć.
Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym imiennym przyjęła stanowisko odnośnie
siedziby sądu rejonowego (14 głosów oddano „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”). Podczas głosowania był nieobecny Radny Kazimierz Korzeniowski.

11

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała odpowiedź na
interpelację Pana Krzysztofa Zacharzewskiego odnośnie dróg powiatowych znajdujących się
na terenie gminy Złocieniec (odpowiedź w załączeniu).
Pani Zofia Uryn (Radna Powiatu Drawskiego):
Radny Tadeusz Koźma zgłosił wnioski do budżetu powiatu drawskiego na 2012 rok. 17
stycznia na Zarządzie przedstawiłam je.
Zarząd odpowiedział, że została wymieniona kostka na ulicy Kosynierów. Odpowiedziała
także firma wykonująca roboty, że okres gwarancji trwa 36 miesięcy. Firma oświadczyła, że
do 30 maja 2012 roku wymieni kostkę.
Jeśli chodzi o oświetlenie to ze względu na brak środków na ulicy Kosynierów i Cieszyńskiej
nie będzie nic robione. Gmina Złocieniec nie zadeklarowała udziału w kosztach.
Wystąpię do Starosty o środki na oświetlenie.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) stwierdziła, że to są drogi
powiatowe. Powiat ciągle twierdzi, że pasy zieleni są dla bezpieczeństwa, a one bardzo
brzydko wyglądają.
Radny Jan Rudy stwierdził, że można utrzymanie tych dróg oddać do Powiatu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Przyzwyczailiśmy Powiat, że jak my nie dajemy środków to oni nic nie robią.
Przewodnicząca odczytała pismo Krystiana Zalewskiego w sprawie prośby o wsparcie
finansowe związane z jego treningami.
Pani Iwona Misiun-Bednarska (Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu) zapytała,
kto wejdzie w skład Zespołu dotyczącego zmian w oświacie. Podczas Komisji edukacji była
na ten temat rozmowa i zapewniano, że w skład Zespołu wejdą przedstawiciele szkół.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Zespół będzie zapraszał na posiedzenia dyrektorów szkół oraz ZNP.
Pani Zofia Uryn (Radna Powiatu Drawskiego):
Zarząd Powiatu Drawskiego poprzedniej kadencji podjął decyzję, że będzie przystępował do
tych inwestycji, w których gminy będą partycypowały w kosztach 50/50. Obecny Zarząd
utrzymał to stanowisko ze względu na małe środki.
Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury):
Podczas Sesji stwierdzono, że jest złe nagłośnienie. Sala nie jest przygotowana do tego typu
wystąpień. Głos się odbija, jest zła akustyka, mikrofon trzeba trzymać przy samych ustach,
telefony komórkowe zakłócają odbiór, tak samo jak odbywające się dyskusje poza
mikrofonem.
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca) stwierdził, że jakość głosu zależy od odległości
mikrofonu od ust mówiącego.
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Punkt 11: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła XVI Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 12.00).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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