BRM.0002.XXIII.2012.DK

P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2012
z XXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 24 września 2012 roku

P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2012
z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 28 czerwca 2012 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,
- 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 XXIII 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 12 radnych). O godzinie 10.10
przyszedł 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 XXIII Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała propozycję zmiany do porządku obrad:
ZMIANA: Do punktu 10 dodaje się podpunkt 11) w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Złocieniec – „Włókiennicza II” – druk nr 282”.
Przewodnicząca poddała propozycję zmiany pod głosowanie:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 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 głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski, Tadeusz Koźma) - 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 XXII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 280.
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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. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Złocieniec oraz o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku – druk nr 269.
9. Harmonogram remontów i modernizacji dróg na terenie gminy Złocieniec na lata 2012 –
2020 – druk nr 281.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu – druk
nr 270;
2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 271;
3) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Roberta Siedlarka na działalność
Burmistrza Złocieńca – druk nr 272;
4) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2012 – druk nr 273;
5) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
– druk nr 274;
6) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla jednego drzewa ze zbiorowego
pomnika przyrody – druk nr 275;
7) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Złocieniec – druk nr 276;
8) w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na realizację
zadania z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego – druk nr 277;
9) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 278;
10) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą
jest Burmistrz Złocieńca – druk nr 279;
11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Włókiennicza II” – druk nr
282.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XXII Sesji odbytej w dniu 28 czerwca 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 (12 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XXII/2012 z XXII Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
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głosowania byli nieobecni Radni: Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski, Tadeusz
Koźma) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 280.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Złożyliśmy wniosek o środki na modernizację targowiska. Mięliśmy już opracowaną całą
dokumentację. Nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymamy 1 mln zł. Realizacja
nastąpi w 2014 roku. W ubiegłym tygodniu Związek Gmin podpisał 5 kontraktów.
Zaczynamy prace jeszcze w tym roku. Wartość inwestycyjna uległa obniżeniu o 40%.
Odbyło się spotkanie z przedstawicielem WAM-u, w którym uczestniczył ZC, Radny Tadeusz
Koźma oraz UM. Spotkanie odbyło się w temacie przejęcia kotłowni w Budowie. Dzierżawa
kotłowni kończy się w 2013 roku (dotychczasowy dzierżawca rezygnuje z dalszej dzierżawy).
Jest to temat trudny bo kotłownia wymaga modernizacji.
Trwają rozmowy na temat działek do zamiany z Państwem Osak. Będzie robiona wycena
działek.
Występujemy z wnioskiem o środki z tzw. „Schetynówki” na modernizację Alei Piastów.
Dofinansowanie nastąpi tylko 30%. Do tej pory wynosiło ono 50%. Wystąpiłem do Zakładu
Ciepłownictwa oraz Spółdzielni Mieszkaniowej o udział finansowy w tym projekcie.
Razem z Przewodniczącą wziąłem udział w spotkaniu na temat ulicy Wielkopolskiej. Firma
DOMAR ma problemy z dokończeniem budowy, czyli z wywiązaniem się z umowy.
Braliśmy udział w spotkaniu w Siemczynie na temat energii odnawialnej. Obecne GPZ nie
jest w stanie przyjąć dodatkowej energii, wiec trzeba będzie wybudować nowy GPZ.
Radny Jan Macul:
Przedstawiono informację na temat dwóch imprez: unihokej oraz regaty. Nie ma żadnej
wzmianki o Angelice Maciejewskiej, która jest dwukrotną mistrzynią Europy. Na
Mistrzostwach Polski w Kwidzyniu zdobyto 2 medale w nocnych biegach na orientację.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.

Radny Waldemar Buca złożył interpelację w sprawie kolektora sanitarnego na ulicy
Cieszyńskiej, z którego wydobywa się nieprzyjemny zapach.
Radny Jan Macul złożył interpelację w sprawie określenia formuły wyróżniania najlepszych
sportowców:
„Panie Burmistrzu w związku ze zbliżającym się zakończeniem sezonu startowego w
większości dyscyplin sportowych oraz prośbą oceny osiągnięć sportowych za rok bieżący i
organizację rokrocznie Miejsko-Gminnej Gali Sportu i innych proszę Pana Burmistrza o
interwencję do Rady Sportu w sprawie określenia formuły wyróżniania najlepszych
sportowców Miasta i Gminy Złocieniec w związku z ich wybitnymi osiągnięciami w roku
bieżącym. Zwracam się z prośbą o wyróżnienie obligatoryjne wszystkich zawodników i
trenerów z Gminy Złocieniec, którzy osiągnęli wyniki na poziomie minimum Mistrzostw
Polski na różnych arenach w kraju i za granicą w kontekście ich bezprecedensowego udziału
w dorobku punktowym współzawodnictwa sportowego gmin i powiatów. Obecna formuła
wyróżniania młodocianych sportowców (juniorów, juniorów młodszych, młodzików i dzieci
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starszych) urąga zasadzie fair play i nijak nie wpisuje się w cele edukacyjne i wychowawcze
sportu młodzieżowego. Proszę Pana Burmistrza o zajęcie w tej sprawie arbitrażowego
stanowiska.”
Radny Andrzej Kozubek, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Połczyńska 3-5, złożył
interpelację w sprawie naprawy drogi wewnętrznej do garaży.
W Trybunie Obywatelskiej głos zabrał:
Ewa Kowalska (Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Blisko Siebie”) –
podziękowała Burmistrzowi Waldemarowi Włodarczykowi, Przewodniczącej Rady Miejskiej
Pani Urszuli Ptak, Radnym: Waldemarowi Bucy, Zbigniewowi Janiszewskiemu,
Kierownikowi M-GOPS pani Bożenie Kolaszyńskiej, Prezesom Spółek: ZWiK, ZUK i ZC
oraz sołtysowi Lubieszewa Piotrowi Kosmali za bezgraniczne wsparcie i pomoc na rzecz
Stowarzyszenia.
W imieniu wszystkich Mieszkańców Złocieńca podziękowała za pięknie tworzący się na
nowo park „Żubra”.
Zaproponowała, aby odznaczyć „Gryfem Pomorskim” księdza Wiesława Hnatejko
Proboszcza Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu.
Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca) zabrał głos w sprawie:
- usunięcia schodów wystających na chodnik z zburzonego budynku na ulicy Staszica;
- zamontowania tablic informacyjnych na ulicy Śląskiej i Parkowej;
- zanieczyszczenia wody po awariach, która zapycha piece co;
- kanalizacji na ulicy Śląskiej,
- udrożnienia odpływu z ulicy Śląskiej do jeziora Maleszewo.
Zapytał, czy po wykonaniu kanalizacji przewidziana jest modernizacja ulicy Śląskiej (jezdnia
i chodnik).

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na ulicy Cieszyńskiej znajduje się końcówka kolektora sanitarnego, który jest załączany
autonomicznie.
Jeśli chodzi o wyróżnienia podczas Gali Sportu to otrzymałem Protokół z posiedzenia Rady
Sportu, do którego powinien być dołączony regulamin, ale regulaminu nie było.
Radny Jan Macul:
Ja mam ten regulamin. To są chyba żarty, że Angelika Maciejewska nie zakwalifikowała się
do nagrody powiatowej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W skład Rady Sportu wchodzą przedstawiciele różnych dyscyplin sportowych. Ja nie mogę
podważać decyzji Rady Sportu. Nie brałem udziału w tym spotkaniu.
Jeśli chodzi o naprawę drogi do garaży przy ulicy Połczyńskiej 3-5 to jeśli jest to drobna
naprawa to nie będzie z nią problemów. Jest tam trzech udziałowców, którzy powinni
partycypować w drobnych kosztach. Chcieliśmy, aby była tam altana śmietnikowa zamykana,
ale to powinny być działania wspólne.
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Teren w Lubieszewie był bardzo zaniedbany, a teraz jest tam bardzo ładnie. Sołectwo bardzo
się zaangażowało w ten projekt. Dobrze, że ten temat wraca. Chcielibyśmy, aby LGR zasiliła
nas w odpowiedni sprzęt, m.in. namioty.
Jeśli chodzi o CIS to tylko nasza gmina potrafiła domówić się z Kaliszem Pomorskim. Widać,
że CIS ma dobry nadzór.
Ksiądz Hnatejko otrzymał Tytuł Lidera.
Przy ulicy Staszica budynek, o którym była mowa, nie jest jeszcze do końca rozebrany.
Jeśli chodzi o tablicę informacyjną to na pewno Pan Sekretarz to ujmie w swoim budżecie.
Woda zostanie przyłączona w ramach programu operacyjnego. Kosobudy mają być zasilane
poprzez Rzęśnicę. Jest złożony wniosek o środki na infrastrukturę z realizacją na rok
następny. Pozostanie nam do skanalizowania tylko Rzęśnica. Po przeprowadzeniu inwestycji
będzie naprawiana trasa przebiegu kanalizacji.
Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.

Radny Jan Macul (Przewodniczący komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła w dniu 17 września 2012 r. posiedzenie w temacie:
1. Ocena stanu przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/2013.
2. Podsumowanie pracy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów za rok miniony.
3. Perspektywy rozwoju placówek oświatowych.
Wnioski:
1. Zmiana terminu utworzenia Zespołu Szkół w Złocieńcu ul. Czwartaków 2 z dnia 1 stycznia
2013 roku na dzień 1 września 2013 roku.
2. Zaplanowanie w budżecie gminy na 2013 rok środków finansowych na podwyżki dla
pracowników obsługi placówek oświatowych gminy Złocieniec.
Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja w miesiącu wrześniu odbyła 2 posiedzenia i rozpoczęła dwie kontrole w temacie:
1. Spełnienia przez sprawozdanie finansowe Złocienieckiego Ośrodka Kultury za 2011
rok wymagań przewidzianych w ustawie o rachunkowości.
2. Rozliczenia przez Złocieniecki Ośrodek Kultury modernizacji kina.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła posiedzenie w dniu dzisiejszym w temacie oznakowania dróg na terenie
gminy Złocieniec.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja w miesiącu wrześniu odbyła jedno posiedzenie w dniu 17 września 2012 roku
(posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia
materiałów na XXIII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Komisja podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowała (14 głosami „za”) złożenie wniosku o
pozyskanie środków z programu „Schetynówka” na remont i modernizację Al. Piastów w
Złocieńcu (8 głosów „za” w.w ulicą).
Komisja zawnioskowała również w sprawie zmiany Uchwały Nr X/89/2011 Rady Miejskiej
w Złocieńcu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, terminu
jej płatności, zasad ustalania, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia
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inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień
przedmiotowych od tej opłaty – w kwestii sprzedaży runa leśnego tylko i wyłącznie na terenie
targowiska miejskiego ( 7 głosów „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”).
Ponadto 11 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” – przegłosowano, że pozostała
treść uchwały pozostaje bez zmian.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja odbyła jedno wspólne posiedzenie.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca komisji organizacyjnej) odczytała tematy komisji
organizacyjnej, która odbyła się w dniu 13 września 2012 roku:
1. Prośba o odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy zakupie od gminy
Złocieniec lokalu mieszkalnego.
2. Powołanie Miejskiej Rady Seniorów w Złocieńcu.
3. Opłata targowa – prośba o zwolnienie z opłaty targowej.
4. Skarga na Burmistrza Złocieńca.
5. Sprawy różne.

Punkt 8: Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Złocieniec
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku –
druk nr 269.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu gminy Złocieniec oraz o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku (opinia w
załączeniu do Protokołu).
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Przewodnicząca odczytała szczegółowo wydatki i dochody. Zasada jest wyraźna, że wydatki
bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących. Wydatki majątkowe w dużej części są
pokrywane z środków zewnętrznych. Sprzedaż majątku nie zostanie wykonana w takim
stopniu, jak zaplanowaliśmy. Termomodernizacja (Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 3)
będzie wydatkiem ok. 1 mln złotych. Strona wydatkowa pokazuje, że zabraknie nam
środków na oświatę oraz OSP.

Punkt 9: Harmonogram remontów i modernizacji dróg na terenie gminy Złocieniec na
lata 2012 – 2020 – druk nr 281.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Otrzymaliśmy informację na temat potrzeb związanych z budową i modernizacją dróg. Są to
inwestycje na kwotę przeszło 26 mln złotych. Aleja Piastów będzie kosztowała 770 tysięcy
złotych. To najtańsza droga, która ma gotową dokumentację.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
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Przygotowaliśmy tylko częściową informację, w której są tylko najważniejsze potrzeby.
Gdybyśmy ujęli wszystkie potrzeby to kwota wzrosłaby do 50 mln zł. Nie ujęliśmy wielu
dróg powiatowych znajdujących się na terenach wiejskich.
Są nowe ulice, które nie mają doprowadzonych wszystkich mediów. Bez środków
zewnętrznych nie jesteśmy w stanie ich wykonać.
Poproszę komisję rozwoju gospodarczego i budżetu o zajęcie się tematem restrukturyzacji
zadłużenia w I połowie października.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu –
druk nr 270;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 270, a następnie poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIII/194/2012 w sprawie
zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 271;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 271, a następnie poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIII/195/2012 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:
Małgorzata Janda, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Roberta Siedlarka na działalność
Burmistrza Złocieńca – druk nr 272;
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 272 wraz z uzasadnieniem, a następnie poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIII/196/2012 w
sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Roberta Siedlarka na działalność Burmistrza
Złocieńca, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2012– druk nr 273;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 273, a następnie poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIII/197/2012 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. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
5) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury –
druk nr 274;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 274, a następnie poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIII/198/2012 w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, stanowiącą załącznik
do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
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Punkt 10: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla jednego drzewa ze zbiorowego
pomnika przyrody – druk nr 275;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 275, a następnie poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIII/199/2012 w sprawie
zniesienia formy ochrony przyrody dla jednego drzewa ze zbiorowego pomnika przyrody,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
7) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Złocieniec – druk nr 276.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 276. Stwierdziła, że decyzję w sprawie nazwy dla nowej ulicy Radni podjęli
podczas wspólnego posiedzenia komisji.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIII/200/2012 w
sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 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:
Małgorzata Janda, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
8) w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na realizację
zadania z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego – druk nr 277.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 277, a następnie poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIII/201/2012 w
sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na realizację zadania z
zakresu właściwości Powiatu Drawskiego, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
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Punkt 10: Podjęcie uchwał:
9) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 278.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 278, a następnie poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIII/202/2012 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:
Małgorzata Janda, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
10) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą
jest Burmistrz Złocieńca – druk nr 279.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 279, a następnie stwierdziła, że zmiany podyktowane są zmiana ustawy.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIII/203/2012 w
sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest
Burmistrz Złocieńca, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Włókiennicza II” – druk nr 282.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 282, a następnie poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIII/204/2012 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Złocieniec – „Włókiennicza II”, 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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Małgorzata Janda, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 11: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Wpłynęły do Rady dwa pisma od Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Drawskiego:
- w sprawie uwzględnienia w budżecie gminy Złocieniec na 2013 rok środków w
kwocie 46.000 zł z tytułu wynagrodzeń dla 2 osób, które będą obsługiwać Centrum
Informacji Turystycznej;
- w sprawie uwzględnienia w budżecie gminy Złocieniec na 2013 rok kwoty 25.000 zł
na modernizację restauracji na Wyspie OSTRÓW.
W dniu 5 września odbyło się spotkanie Radnych z mieszkańcami ulicy Kresowiaków i Jana
Pawła II w sprawie dróg i oświetlenia. W 2013 roku planowane jest wykonanie odwodnienia
oraz okrawężnikowanie w.w. ulic.
Radna Elżbieta Frankowska:
W dniach 11-16 września gościliśmy wójta oraz młodzież z Ukrainy. Byliśmy z nimi w
Szczecinie, Świdwinie, a także zwiedziliśmy nasz powiat: Złocieniec, Linowno, Stawno,
Drawsko Pomorskie. Brali udział w zajęciach zorganizowanych przez Złocieniecki Ośrodek
Kultury.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W sobotę odbył się Turniej Miast: Pyrzyce – Złocieniec – Goleniów.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) poinformował, że podczas Dożynek
Powiatowych wieniec z Lubieszewa zajął I miesjce.
Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła XXIII Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 12.05).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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