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P R O T O K Ó Ł NR XX/2012
z XX SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 17 maja 2012 roku

P R O T O K Ó Ł NR XX/2012
z XX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 17 maja 2012 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,
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała – Kierownik BRM – Dorota Kowalczyk
Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XX Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Urszula Ptak (godz.
8.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 14 radnych, o godzinie 8.10 przybył
Radny Mirosław Żurek).
Przewodnicząca poinformowała, że Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Złocieńca
z dnia 10 maja 2012 roku oraz zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym.
Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni porządek
obrad XX Sesji otrzymali wraz z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała porządek
obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2012 – druk nr
247;
2) przyznania dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków –
druk nr 248.
4. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski, oświadczenia.
5. Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca zapytała, czy są propozycje zmian do porządku obrad.
Propozycji nie zgłoszono.
Punkt 3: Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2012 – druk
nr 247;
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na poprzedniej sesji przyjęli Państwo wniosek w tej sprawie. Pani Skarbnik twierdziła, że nie
trzeba przyjmować uchwały w tej sprawie, ale okazało się, że jest to niezbędne. Ksiądz
Proboszcz prosił, aby uchwała ta została przyjęta jak najszybciej i dlatego została zwołana
sesja nadzwyczajna.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 247.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XX/175/2012 w sprawie
zmiany uchwały 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 – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 3: Podjęcie uchwał w sprawie:
2) przyznania dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
– druk nr 248.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 248.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XX/176/2012 w sprawie
przyznania dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 4: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Otrzymaliśmy 1,5 mln zł. z gier liczbowych dofinansowania do Stadionu Miejskiego. Z tego
400 tysięcy złotych zostanie wydane w 2012 roku, a 1,2 mln zł w 2013 r. W sumie
otrzymamy dofinansowania na powyższą inwestycję w wysokości 3,3 mln zł. Z środków
gminnych wydamy 1,7 mln zł (już wydaliśmy 900 tysięcy złotych).
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Wpłynęła do Rady Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla gminy Złocieniec.
Dokument ten został przesłany drogą elektroniczną dla Radnych, którzy podali swoje adresy
e-mailowe. Pozostali Radni mogą zapoznać się z powyższą oceną w Biurze Rady Miejskiej.
W dniu 22 maja odbędzie się o godzinie 18.30 wernisaż Krystyny Wenelskiej oraz Anny
Stojak-Gapsy i Małgorzaty Dar w holu Złocienieckiego Ośrodka Kultury (wystawa rzeźby
ceramicznej).
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Wpłynęło pismo od Pana Mirosława Szmidt w sprawie prośby o przedłużenie umowy
dzierżawy do 2018 roku.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dotyczy to terenu wydzielonego poza mozliwością sprzedaży (pas drogi krajowej) Chyba
przez 5 lat nic tam nie będzie „krajówka” robić.
Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Tego nie wiemy.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W kwietniu 2013 roku kończy się Panu Szmidt umowa dzierżawy. Ja nie mogę już jej
przedłużyć bezprzetargowo.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Można odpisać, że podejmiemy decyzję w roku kolejnym np. zgodę na dzierżawę na dwa
lata.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Pan Szmidt poczynił już tam pewne nakłady.
Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Jak wykona płot z klinkieru to będzie znaczący koszt.
Radny Jan Rudy:
Żeby podpisanie z gminą umowy dzierżawy do 2018 roku nie blokowało inwestycji
„krajówki”.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Można podpisać umowę do 2018 roku z możliwością wypowiedzenia jej w przypadku, gdy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie chciała poszerzyć pas drogowy.
Radna Grażyna Kozak zapytała kiedy będzie remontowana droga krajowa
Złocieniec – Drawsko Pomorskie.

na odcinku

Radny Waldemar Buca odpowiedział, że w przyszłym roku.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
We wtorek odbyła się wizyta partnerska w Pyrzycach, byli również przedstawiciele z
Goleniowa. Zostały przekazane bolączki naszych miast. Goleniów ma strefę inwestycyjną, w
której jest zatrudnionych 2.300 osób. W Pyrzycach mają podobny wskaźnik zadłużenia jak
my. Jest propozycja spotkania integracyjnego – spływ kajakowy. Ma się również odbyć
Turniej Miast w Pyrzycach.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W Goleniowie mają politykę podatkową na 5 lat.
Wystąpiliśmy do Wojewody o zamianę działem na terenie, gdzie ma powstać strefa
inwestycyjna. Trzeba wykonać wyceny działek.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Otrzymaliśmy informacje z Urzędu Wojewódzkiego, że Centrum Integracji Społecznej
zostało zarejestrowane. 55 osób kwalifikuje się do pomocy, przeszło 40 osób chce podjąć
pracę, a my mamy tylko 10 miejsc.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jednostka otrzymała bardzo dużo środków na modernizację, m.in. olimpijek i internatu.
Wygrała firma z Poznania, ale chce zatrudnić 10-20 osób z terenu naszej gminy.

Punkt 5: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła XX Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 8.30).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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