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P R O T O K Ó Ł NR XXII/2012
z XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku

P R O T O K Ó Ł NR XXII/2012
z XXII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 28 czerwca 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,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
- Radca Prawny – Pani Jolanta Czepe
a także: radni powiatowi, przedstawiciele 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 XXII Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Urszula Ptak (godz.
10.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 15 radnych).

Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XXII Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała propozycję zmiany do porządku obrad:
1 ZMIANA: Do punktu 10 dodaje się podpunkt 7) w brzmieniu: „projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na lata 2012 – 2015 – druk
nr 268”.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Zmiana uchwały następuje w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego naborem projektów inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodnościekowej i pojawieniem się możliwości uzyskania przez ZWiK dopłaty do inwestycji:
„Wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Stawnie”. ZWiK poniesie tylko 25%
kosztów powyższej inwestycji.
Przewodnicząca poddała propozycję zmiany pod głosowanie:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 1.
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Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca odczytała porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 261.
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. Promocja gminy Złocieniec, kreowanie produktu lokalnego – druk nr 260.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2011
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2011 i absolutorium
dla Burmistrza Złocieńca z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2011:
1) wystąpienie Burmistrza Złocieńca;
2) sprawozdanie finansowe gminy Złocieniec za rok 2011;
3) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2011 wraz z informacją o
stanie mienia gminy Złocieniec;
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w
Koszalinie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2011;
5) wniosek komisji rewizyjnej RM w Złocieńcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2011 rok;
6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w
Koszalinie do wniosku komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za
2011 rok.
7) dyskusja.
8) podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Złocieniec
za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok
2011 – druk nr 258;
b) w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2011 druk nr 259.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie podziału gminy Złocieniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – druk nr 262;
2) w sprawie podziału gminy Złocieniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – druk nr 263;
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2012 – druk nr 264;
4) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec na
lata 2011 – 2024 – druk nr 265;
5) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania w roku 2011 procesów, o których
mowa w art. 3 ustawy o finansach publicznych (rocznego bilansu skonsolidowanego
Gminy Złocieniec za rok 2011) – druk nr 266;
6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 267;
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7) zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na
lata 2012 –2015 – druk nr 268.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.

Punkt 3: Przyjęcie Protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XXI Sesji odbytej w dniu 31 maja 2012 roku
był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, a teraz leży na stole prezydialnym. Czy
ktoś ma pytania odnośnie treści tego Protokołu? W związku z brakiem pytań przystąpiono do
głosowania.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XXI/2012 z XXI Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 31 maja 2012 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 261.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Wczoraj wróciłam z konferencji poświęconej działaniom na rzecz ekonomii społecznej.
Jesteśmy zadowoleni z naszych działań w Centrum Integracji Społecznej. Działania
„Semafora” zainspirowały do działania województwo. CIS powstało przy Stowarzyszeniu
„Semafor”. Pracujemy na rzecz ludzi wykluczonych. Dowiedzieliśmy się, że Magda Kozubek
prowadzi grupę taneczną dla osób niepełnosprawnych.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radna Małgorzata Janda złożyła interpelacje w sprawie:
- braku oświetlenia na klatkach schodowych i zbiorczej anteny telewizyjnej w blokach
przy ul. Wielkopolskiej;
- przejścia dla pieszych na ulicy Drawskiej.
Radny Mirosław Kacianowski poprosił, aby spółki ZUK, ZGM i ZC złożyły sprawozdania
finansowe za 2011 rok, tak jak to zrobił Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Złocieńcu.
Radna Elżbieta Frankowska zapytała, czy została przeprowadzona kontrola placów zabaw i
ich urządzeń oraz piasku znajdującego się w piaskownicach dla dzieci.
Zgłosiła, że w przychodni przy placu 650 - Lecia przed gabinetami lekarskimi na I piętrze
brakuje krzeseł dla pacjentów.
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Złożyła interpelację w sprawie zamontowania spowalniaczy na ulicy Włókienniczej w
okolicy sklepu „Intermarche” i w sprawie naprawy chodnika na ulicy Staszica – wyjazd za
sklepem pana Żełudkowskiego.
Radny Kazimierz Korzeniowski złożył interpelację w sprawie naprawy cieku wodnego
rozkopanego przez Zakład Energetyczny, z którego przelewająca się woda zalewa posesję
przy mostku w Stawnie – droga w dół od kościoła.
Radny Jan Macul zapytał, jakie są możliwości zrobienia parkingów z szerokich chodników
przy ul. 5 Marca na odcinku od policji do przejazdu kolejowego.
W Trybunie Obywatelskiej głos zabrał:
Wojciech Chmiel (Radny Powiatu Drawskiego) w sprawie:
- utworzenia kolejnych ścieżek rowerowych wzdłuż chodników na terenie miasta;
- wyrównania równiarką drogi gminnej do Bobrowa od ulicy Piaskowej.
Przy jeziorze Maleszewo kiedyś kwitło życie kulturalne. Może uda się stopniowo przywrócić
tam funkcję rekreacyjne.
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca):
Odbyło się spotkanie w sprawie zagospodarowania terenu przy jeziorze Maleszewo.
Cieszymy się, że coś zaczyna się dziać.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Budynek przy ulicy Wielkopolskiej został wybudowany przez Spółkę, która teraz ma
problemy ze spłatą kredytu. Wczoraj rozmawiałem z Prezesem ZGM. Energetyka odcięła
prąd na klatce w tym budynku.
Temat przejścia dla pieszych z ulicy Spacerowej przez ulicę Drawską był już poruszany.
Zrobiono wąski chodnik do ZDZ i tam przejście dla pieszych. Bezpośrednio od ulicy
Spacerowej nie można wykonać chodnika.
Jeśli chodzi o informację ze Spółek to weźmiemy na wzór informację z ZWiK.
Jeśli chodzi o wakacje to odbyła się komisja w tym temacie. Nie wiem, czy w tym roku ze
Stowarzyszenia wyjadą dwa autokary z dziećmi na wakacje. Kontrole placów zabaw
dokonuje się corocznie i wymiana piasku także jest robiona. Jak jest potrzeba to dokonamy
kolejnego sprawdzenia.
Na ulicy Włókienniczej nie można szybko jeździć, ponieważ tam są proste odcinki drogi
bardzo krótkie. Nie wiem, czy otrzymamy pozwolenie na progi zwalniające na tej ulicy. Tam
jest bardzo dużo wjazdów i wyjazdów na drogę.
Jak lekarzom brakuje krzeseł, aby postawić dla oczekujących pacjentów to zrobimy to my.
Temat wjazdu za sklepem na ulicy Staszica jest znany. Zajmuje się tym w Urzędzie Pan Jerzy
Samek. Konserwator zabytków nie zgodził się na wykonanie tam parkingu.
W Lubieszewie była podobna sytuacja jak w Stawnie, ale tam już to naprawili. Będziemy
teraz interweniować w sprawie Stawna.
Na ulicy 5 Marca będzie zlokalizowany drugi parking od piekarni Pana Toczki do wysepki.
Ruch drogowy na ulicy Okrzei zostanie podporządkowany ulicy 5 Marca. Od ulicy
Dworcowej do Okrzei jest zaprojektowany parking.
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Utworzenie większej liczby ścieżek rowerowych wzdłuż chodników zamiast pasów zieleni.
Za pasy zieleni otrzymuje się więcej punktów niż za ścieżki rowerowe ze względu na
bezpieczeństwo. Niedługo odbędzie się spotkanie w Łobzie na temat wskazania kierunków
rozwoju poszczególnych miast. Chcemy zaproponować razem z powiatem, aby powstała sieć
ścieżek rowerowych. Były środki z RPO na rozwój bazy turystycznej, ale gro środków zostało
przyznanych dla inwestycji zlokalizowanych w pasie nabrzeżnym. Otrzymaliśmy bardzo
mało czasu na zastanowienie się nad naszymi zamierzeniami. Chcemy połączyć ścieżki
rowerowe z Czaplinka ze Złocieńcem i Złocieniec z Drawskiem.
Jeśli chodzi o drogę do Bobrowa to po rozbiórce dwóch budynków będzie gruz, który będzie
można przeznaczyć na ta właśnie drogę.
W dniu 28 lipca br. odbędzie się „Biesiada na ulicy Śląskiej”. Już wkrótce będziemy
realizować kanalizację do Darskowa (łącznie z kanalizacją deszczową). Jak będą środki w
2013 roku to opracujemy dokumentację na wykonanie ścieżki rekreacyjnej wzdłuż jeziora
Maleszewo.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Ścieżka rowerowa na odcinku gminy Ostrowice jest w bardzo złym stanie.
Nie wiem, czy pas zieleni jest bezpieczniejszy niż ścieżka rowerowa. Lepiej jeździć rowerami
po wąskich jedniach?
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca):
Dziękuję Radnemu Chmielowi za wsparcie.

Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja w miesiącu czerwcu odbyła trzy posiedzenia.
1) w dniu 4 czerwca 2012 r w temacie:
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2011 rok;
- sprawozdanie finansowe za 2011 rok.
2) w dniu 21i 28 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie od
podatku od nieruchomości.
Proszę o przeszkolenie pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentów do
zwolnienia z podatku od nieruchomości ze znajomości uchwały, na podstawie której
zwolnienia takiego się udziela. Komisja rewizyjna już drugi raz musiała wydać negatywną
opinię do wniosku.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe w M-GOPS w Złocieńcu w temacie:
- wysłuchanie opinii Kierownika MGOPS dotyczące wprowadzenia przepisów odnośnie
pieczy zastępczej.
Przepisy są wdrażane na tyle, na ile jest to możliwe.
Radny Jan Macul (Przewodniczący komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
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1) w dniu 21 czerwca 2012 roku (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
2) w dniu 26 czerwca 2012 r. – w temacie:
- letni wypoczynek dzieci i młodzieży;
- promocja Gminy Złocieniec. Kreowanie produktu lokalnego.
W wakacje przyjedzie do nas ok. 500 dzieci. Informację ta przekazał Prezes LOT.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 14 czerwca 2012 r.
Temat posiedzenia:
1. Możliwość wyposażenia „Kina Mewa” w projektor cyfrowy.
2. Sprawy różne
Komisja podczas posiedzenia zgłosiła wniosek o zakup projektora cyfrowego do kina
„Mewa” w Złocieńcu.
2)w dniu 21 czerwca 2012 r. (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Komisje podczas wspólnego posiedzenia przyjęły wniosek o współfinansowanie przez gminę
Złocieniec zakupu projektora cyfrowego wraz z ekranem do kina „Mewa” w Złocieńcu.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja w miesiącu czerwcu 2012 roku odbyła jedno posiedzenie wspólnie ze wszystkimi
komisjami problemowymi RM w Złocieńcu w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXII
sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca komisji organizacyjnej):
Komisja organizacyjna nie odbyła żadnego posiedzenia.

Punkt 8: Promocja gminy Złocieniec, kreowanie produktu lokalnego – druk nr 260.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Naszym produktem lokalnym są jeziora, lasy, które są bardzo piękne, ale jak na razie nie
umiemy tego wykorzystać.
Radna Elżbieta Frankowska:
Naszą gminę wyróżniają walory turystyczne. Musimy zrobić coś co nas wyróżni wśród
innych miast. Dobrym przykładem może być Projekt przygotowany przez Pana Macula, który
promuje nasze miasto. W to trzeba włączyć naszych mieszkańców. Zrobiłam szybki sondaż:
„Z czym kojarzy się Złocieniec?” Napisało 30 osób. Pisali: walory turystyczne, Park Żubra,
jeziora. Promujmy to co mamy jak najlepiej. Aktualizujmy naszą stronę internetową.
Złocieniecki Ośrodrk Kultury ma super stronę, a strona gminna nie jest do końca dobra.
Impreza organizowana ostatnio przez wojsko była zbyt mało rozpropagowana. Powinniśmy z
odbywajacych się u nas imprez zrobić promocję naszego miasta. Mamy u nas co roku regaty,
ale nasi mieszkańcy nie biora w nich udziału.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Powinniśmy się cieszyć, że jest u nas dużo osób, które sppołecznie działają i promują miasto.
Problemem jest zaistnienie na zewnątrz.
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Radny Jan Macul:
Aby promować naszą gminę pozyskujemy środki zewnętrzne. Projekt, który złożylismy
dotyczy radioorientoringu. Chodzi tu o aspekt turystyczny i rekreacyjny. Ma być stwrzona
sieć tras turystycznych. Znajdują się tam punkty kontroolne, któr są zaznaczone na mapie.
Trasy mają charakter dydaktyczny. Ma to wydłużyć sezon turystyczny. Mapy będą dostępne
w Lokalnej Organizacji Turystycznej, Ośrodku Sportu i Rekreacji dla wykorzystania
indywidualnego. Sprzęt będzie magazynowany w Szkole Podstwowej Nr 3.
Radna Elżbieta Frankowska zapytała, czy już w czasie wakacji można się zgłosić np. z
dziećmi ze świetlicy Promyczek.
Rany Jan Macul:
Oczywiście, ża tak. Mamy już zmapowanych wiele ternów. Mamy również mapy bardzo
proste.
Radna Elżbieta Frankowska:
W Irlandii Północnej znajduje się bardzo podobna aleja grabowa, jak w Złocieńcu w Parku
Żubra.

Punkt 9: Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za
rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2011 i
absolutorium dla Burmistrza Złocieńca z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za
rok 2011:
1) wystąpienie Burmistrza Złocieńca;
2) sprawozdanie finansowe gminy Złocieniec za rok 2011;
3) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2011 wraz z
informacją o stanie mienia gminy Złocieniec;
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w
Koszalinie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2011;
5) wniosek komisji rewizyjnej RM w Złocieńcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2011 rok;
6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w
Koszalinie do wniosku komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu
gminy za 2011 rok.
7) dyskusja.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Rok 2011 był rokiem trudnym. Staraliśmy się szukać oszczędności po stronie wydatkowej
budżetu. W takiej samej sytuacji było wiele gmin i powiatów. Trzeba było ograniczyć wiele
wydatków bieżących. O stronie dochodowej zmniejszyła się liczba sprzedaży naszego
mienia. Musimy myśleć o spłacie zadłużenia, a nie o nowych zobowiązaniach. W 2012 roku
również musimy ograniczać wydatki bieżące. Obecnie realizujemy tylko inwestycje z
dofinansowaniem zewnętrznym. W 2011 roku deficyt wyniósł 3.200.000 zł. Kolejne lata są
planowane z nadwyżką. Dochody kształtowały się na poziomie 41.600.000 zł, a wydatki
44.800.000 zł. Dofinansowanie z zewnątrz to kwota 4-5 mln zł (w tym ZOK). Spłata kredytu
to ok. 2 mln zł. Największymi pozycjami wydatkowymi to oświata i pomoc społeczna (30%,
22%). Na pomoc społeczna mamy również środki po stronie dochodowej. Jak chcemy
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wypłacić stypendia socjalne to musimy na ten cel zabezpieczyć 20% środków. W 2011 roku
szkoły realizowały programy z dodatkowych, zewnętrznych środków. To szkoły były
wnioskodawcami programu „Uwierz w siebie”. 1.100.000 zł trafiło z środków unijnych do
szkół. Pomoc społeczna to realizacja programu „Szansa na przyszłość”. Dzięki
Stowarzyszeniu „Semafor” zostało utworzone Centrum Integracji Społecznej, w którym
uczestniczą gminy z terenu powiatu drawskiego, powiat drawski, Powiatowy Urząd Pracy
oraz ośrodki pomocy społecznej.
Zakończono inwestycję drogową Ostrowice-Złocieniec-Kalisz Pomorski oraz „Osiedle
Świerkowa”. Kolejnym programem to internet dla całej gminy. Był realizowany program
kanalizacji. Nie będziemy płacić kar. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zmodernizował 5
budynków. W trakcie jest realizacja projektu R-XXI. Jest to największa inwestycja
śmieciowa w województwie zachodniopomorskim. Jeśli chodzi o Złocieniecki Ośrodek
Kultury to Pani Dyrektor podczas poprzedniej sesji szczegółowo przedstawiła działania
Ośrodka w 2011 roku. Kluby sportowe prężnie działają. Na regaty w 2011 roku przyjechało
200 żeglarzy z całej Polski. UKS Szkwał organizuje regaty bardzo profesjonalnie. Remont
stadiony to koszt 5,5 mln zł. Gmina zapłaci z budżetu 1,8 mln zł. Dofinansowanie z
Totalizatora Sportowego wyniesie 3,3 mln zł. W ramach programu dotyczącego
bezpieczeństwa z PROG-u otrzymaliśmy podnośnik (Dofinansowanie 85%).
Co roku mamy potrzeb do budżetu o 4-5 razy więcej niż możemy zrealizować.
Już niebawem będzie wykonana kanalizacja w ośrodkach wypoczynkowych w Lubieszewie.
Pozostanie nam do skanalizowania tylko Rzęśnica. Trzeba będzie wystąpić w dużym
projekcie w sprawie oczyszczalni przyzagrodowych. Dziękujemy wszystkimi za pomoc w
realizowaniu budżetu.
Otrzymujemy coraz mniejsze środki z podatku od osób fizycznych. W Związku Miast
Polskich jest projekt nowelizacji ustawy, która, mamy nadzieję, zmieni tą sytuację.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała:
1) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w
Koszalinie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2011
(opinia w załączeniu do Protokołu);
2) wniosek komisji rewizyjnej RM w Złocieńcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2011 rok
(wniosek w załączeniu do Protokołu);
3) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w
Koszalinie do wniosku komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy
za 2011 rok (opinia w załączeniu do Protokołu).
Punkt 9.8) podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy
Złocieniec za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Złocieniec za rok 2011 – druk nr 258;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 258.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXII/185/2012 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2011 wraz
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ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2011, stanowiącą załącznik
do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 9.8) podjęcie uchwał:
b) w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok
2011 - druk nr 259.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 259.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXII/186/2012 w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2011, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca, w imieniu Rady, podziękowała Burmistrzowi Złocieńca oraz Pani Skarbnik
Gminy za wykonanie budżetu gminy za 2011 rok.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie podziału gminy Złocieniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – druk nr 262;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 262, a następnie podała dwie zmiany do załącznika, które zostały zgłoszone
podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady:
I ZMIANA: „przenieść ulicę Kaszubską z okręgu wyborczego nr 3 do okręgu nr 4”;
II ZMIANA: „przenieść ulicę Spacerową z okręgu wyborczego nr 4 do okręgu nr 3”.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła I ZMIANĘ.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem zmiany. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Mirosław
Kacianowski, Kazimierz Korzeniowski, Stanisław Picheta, Mirosław Żurek – 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”) przyjęła II ZMIANĘ.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem zmiany. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Mirosław
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Kacianowski, Kazimierz Korzeniowski, Stanisław Picheta, Mirosław Żurek – 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 XXII/187/2012 w sprawie
podziału gminy Złocieniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Mirosław
Kacianowski, Kazimierz Korzeniowski, Stanisław Picheta, Mirosław Żurek – lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie podziału gminy Złocieniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – druk nr 263;

Pan Leszek Modrzakowski (Sekretarz Gminy Złocieniec):
Podczas komisji podałem propozycję zmiany w obwodach. Mówiłem, że chcieliśmy umieścić
obwód w siedzibie Biura ARiMR, ale oni telefonicznie poinformowali nas, że się na to nie
zgadzają. We wtorek otrzymaliśmy pismo, że się zgadzają i dlatego dajemy zmianę.
Minimalna liczba wyborców w obwodzie to 500 osób. U nas są mniejsze, ale to wynika z
odległości, jakie są na wsiach. Nikt z Bobrowa nie pojedzie głosować np. do Warniłęgu. 5
komisji wyborczych będzie miało siedziby na wsiach i 10 w mieście. Mamy 5 lokali
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Radny Jan Rudy postawił wniosek, aby w obwodzie 12 (Cieszyno, Stare Worowo, Warniłęg)
siedziba obwodowej komisji wyborczej znajdowała się w Starym Worowie, ponieważ wieś ta
znajduje się pośrodku w.w. wiosek.
Pan Leszek Modrzakowski (Sekretarz Gminy Złocieniec):
Z punktu widzenia kosztów transportu to obecnie zaproponowane rozwiązanie jest tańsze.
Trasa przejazdu jest krótsza. Wcześniej siedziba komisji mieściła się w OSP Warniłęg, a teraz
będzie w świetlicy wiejskiej w Warniłęgu. W Warniłegu do świetlicy prowadzą tylko dwa
schodki, a w Starym Worowie, aby wejść do świetlicy to trzeba wejść na schody.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (3 głosy “za”, 8 głosów
“przeciw”, 4 głosy “wstrzymujące się”) odrzuciła wniosek Radnego Jana Rudego.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że radni obecni na sali
głosowali w sposób następujący:
- „za” wnioskiem głosowali Radni: Elżbieta Frankowska, Małgorzata Janda, Jan Rudy;
- „przeciw” wnioskowi głosowali Radni: Waldemar Buca, Mirosław Kacianowski,
Kazimierz Korzeniowski, Grażyna Kozak, Andrzej Kozubek, Tadeusz Koźma,
Urszula Ptak, Mirosław Żurek;
- wstrzymali się od głosu Radni: Zbigniew Janiszewski, Jan Macul, Stanisław Picheta,
Jerzy Uchroński.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXII/188/2012 w sprawie
podziału gminy Złocieniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na
rok 2012 – druk nr 264;
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Wpłynęły następujące wnioski zmian w budżecie na 2012 rok:
1) wniosek WOPR w sprawie przeniesienia kwoty 10.000 zł z „zakupu sprzętu
zapewniającego bezpieczeństwo na wodach” na „remont pomieszczeń zajmowanych
przez WOPR”;
2) wniosek Gimnazjum Nr 2 o przesunięcie 1.200,00 zł z środków z zakupu pomocy
dydaktycznych ma stypendia;
3) wniosek CIS o 30 tysięcy złotych. W programie przeciwdziałania alkoholizmowi
ujęte jest to zadanie. Gmina może dofinansować CIS z środków ze sprzedaży
alkoholu (kwota ta jest zaplanowana w tych środkach);
4) wniosek ZOK o zakup projektora cyfrowego 26 tysięcy zł. (wraz z odsetkami);
5) Projekt LGD „Radioorientering” – 25 tysięcy złotych.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na projektor cyfrowy można przesunąć środki w wysokości 20 tysięcy zł z opieki społecznej
(piecza zastępcza).
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Kwota oszczędności w opiece wynosi 18.790 zł.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
To będzie kwota 20 tysięcy złotych, jako dotacja celowa dla Złocienieckiego Ośrodka
Kultury.
Projektu na sprzęt do radioorienteringu nie mogliśmy zakończyć w tym roku i teraz na
refundację musimy poczekać do roku 2013. W budżecie tego roku musimy zaplanować całą
kwotę projektu. Jeszcze nie sprawdziłem skąd można wziąć te środki.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
W M-GOP-sie nie został skorygowany fundusz socjalny, więc kwotę 3.500 zł można
przeznaczyć na projekt. Otrzymaliśmy o 24 tysiące złotych więcej niż powinniśmy z budżetu
państwa, więc tą kwotę również można przeznaczyć na ten cel.
Pani Bożena Kolaszyńska (Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złocieńcu):
Ten budżet to są dopiero przymiarki. Z tych pieniędzy opłacamy 10% wydatków na dziecko
w rodzinie zastępczej. Jest to kwota 70 złotych na jedno dziecko miesięcznie. Później może
nam zabraknąć środków.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytał, co w związku z
powyższym można zrobić.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) stwierdził, że na dzień dzisiejszy można w
taki sposób przesunąć środki.
Radny Mirosław Kacianowski zawnioskował o odrzucenie propozycji Dyrektora Gimnazjum
Nr 2. Kosztem wszystkich dzieci inne otrzymają stypendia. Są dzieci, które mają gorsze
oceny , ale lepiej piszą testy.
Przewodnicząca poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie:
1. Wniosek Radnego Mirosława Kacianowskiego w sprawie odrzucenie wniosku Dyrektora
Gimnazjum Nr 2 w Złocieńcu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (2 głosy “za”, 10 głosów
“przeciw”, 2 głosy “wstrzymujące się”) odrzuciła wniosek Radnego Mirosława
Kacianowskiego.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że radni obecni na sali
głosowali w sposób następujący:
- „za” wnioskiem głosowali Radni: Elżbieta Frankowska, Mirosław Kacianowski;
- „przeciw” wnioskowi głosowali Radni: Waldemar Buca, Zbigniew Janiszewski,
Kazimierz Korzeniowski, Andrzej Kozubek, Tadeusz Koźma, Jan Macul, Stanisław
Picheta, Urszula Ptak, Jan Rudy, Jerzy Uchroński;
- wstrzymali się od głosu Radni: Grażyna Kozak, Mirosław Żurek.
(podczas głosowania była nieobecna Radna Małgorzata Janda) - lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do Protokołu.
2. Wniosek WOPR w sprawie przeniesienia kwoty 10.000 zł z „zakupu sprzętu
zapewniającego bezpieczeństwo na wodach” na „remont pomieszczeń zajmowanych
przez WOPR”.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła w.w. wniosek.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem wniosku (podczas głosowania była nieobecna Radna
Małgorzata Janda) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
3. Wniosek Gimnazjum Nr 2 o przesunięcie 1.200,00 zł z środków z zakupu pomocy
dydaktycznych ma stypendia.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła w.w. wniosek.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem wniosku za wyjątkiem Radnego Mirosława Kacianowskiego,
który był przeciwny wnioskowi (podczas głosowania była nieobecna Radna Małgorzata
Janda) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
4. Wniosek CIS o 30 tysięcy złotych z środków ze sprzedaży alkoholu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła w.w. wniosek.
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Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem wniosku (podczas głosowania była nieobecna Radna
Małgorzata Janda) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
5. Wniosek ZOK o zakup projektora cyfrowego - 22.500 zł.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła w.w. wniosek.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem wniosku za wyjątkiem Radnego Jerzego Uchrońskiego, który
był przeciwny wnioskowi (podczas głosowania była nieobecna Radna Małgorzata Janda) lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
6. Projekt LGD „Radioorientering” – 25 tysięcy złotych.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 2 głosy “wstrzymujące się”) – przyjęła w.w. wniosek.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem wniosku za wyjątkiem Radnego Jerzego Uchrońskiego, który
był przeciwny wnioskowi oraz Radnych: Mirosława Kacianowskiego, Jana Rudego, którzy
wstrzymali się od głosu (podczas głosowania była nieobecna Radna Małgorzata Janda) - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XXII/189/2012 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 za wyjątkiem Radnego Mirosława Kacianowskiego,
który wstrzymał się od głosu (podczas głosowania była nieobecna Radna Małgorzata Janda) lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec na
lata 2011 – 2024 – druk nr 265;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 265.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXII/190/2012 w sprawie
dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec na lata 2011 –
2024, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania była nieobecna Radna
Małgorzata Janda – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
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5) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania w roku 2011 procesów, o których
mowa w art. 3 ustawy o finansach publicznych (rocznego bilansu skonsolidowanego
Gminy Złocieniec za rok 2011) – druk nr 266;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 266.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXII/191/ w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania w roku 2011 procesów, o których mowa w art. 3 ustawy
o finansach publicznych (rocznego bilansu skonsolidowanego Gminy Złocieniec za rok
2011), stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania była nieobecna Radna
Małgorzata Janda – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 267;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 267.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXII/192/2012 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 była nieobecna Radna
Małgorzata Janda – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
7) zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
Złocieńcu na lata 2012 –2015 – druk nr 268.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 268.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXII/193/2012
zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i
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Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na lata 2012 –2015,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania była nieobecna Radna
Małgorzata Janda – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 11: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Radna Elżbieta Frankowska:
Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Złocieniec ma obecnie przerwę wakacyjną. Odbyli 4
spotkania. Brali udział w Sesji Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz
Warsztatach w Szczecinie. Pracowali nad planem pracy na drugie półrocze 2012 roku, chcą
zmienić swój statut.
Czy otrzymam do końca miesiąca opinię, jak mi obiecano, w sprawie stanu technicznego
mostu w Parku Żubra?
Radna Grażyna Kozak poinformowała, że 23 czerwca w sobotę wspólnie z Radną Małgorzatą
Jandą został zorganizowany piknik dla wyborców. W pikniku brało udział dużo osób,
zwłaszcza dzieci.
Stowarzyszenie Diabetyków zorganizowało akcję pomiaru poziomu cukru, cholesterolu i
ciśnienia. Było duże zainteresowanie tymi badaniami, aż zabrakło nam pasków do kontroli.
Prezesi spółek gminnych obiecali wsparcie finansowe, więc będziemy mogli kupić potrzebne
paski.
Radny Jan Macul:
Troje zawodników z MKS Junior weszło do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży: Kamil
Janiszak, Sandra Stachura, Mariusz Walkowiak. UKS Traper zakwalifikował się do
Mistrzostw Europy. Angelika Maciejewska dzisiaj biega we Francji. Sztafeta Juniorów
zdobyła Mistrzostwo Polski.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Pyrzyce zaproponowały nam Turniej Miast 22 września br.
W sobotę jest w Żabnie turniej powiatowy. Z Rady reprezentować naszą gminę będą Radni:
Jerzy Uchroński, Jan Macul oraz Zbigniew Janiszewski.
Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury) podziękowała
Radnym za zrozumienie w temacie projektora cyfrowego. Zaprosiła na Ogólnopolski Konkurs
Tkaczy o „Złote Czółenko”, który odbędzie się 21 lipca od godziny 11.00. W kinie będzie
wystawa rzeczy związanych z włókiennictwem. Będziemy tkać wstęgę Drawy.
Na zaproszenie Bad Segeberg wyjeżdżam z grupą „Złocieni” (10 osób) w związku z
Międzynarodowym Projektem, którego tematem jest energia atomowa. W Projekcie tym
wezmą udział też Włosi, Estończycy, Chorwaci i Niemcy.
Radny Waldemar Buca zabrał głos w sprawie nie wystawiania recept, tylko wypisywania
leków na zwykłych kartkach papieru przez lekarzy dyżurujących w dni wolne i w święta w
Złocieńcu.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
7 lipca odbędzie się Turniej Sołectw w Cieszynie. Organizatorem jest Ośrodek Sportu i
Rekreacji oraz Złocieniecki Ośrodek Kultury.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Wpłynęło do Komisji rewizyjnej, a powinno do Rady, pismo, skarga Pana Roberta Siedlarka
na ZGM i Burmistrza.
Pan Marcin Czerniawski (Prezes ZGM Sp. z o.o. w Złocieńcu):
Proszę o przesłanie pisma w celu ustosunkowania się do niego.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Pan Siedlarek otrzymał pokój w Starym Worowie, ale w nim nie mieszkał. Chciał mieszkanie
w Złocieńcu. Pokój ulegał dewastacji, Pan Siedlarek nie opłacał czynszu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Otrzymaliśmy zaproszenie na „Dni Henrykowskie”.

Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła XXII Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 13.55).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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