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

P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2012
z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 28 września 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.
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała – Kierownik BRM – Dorota Kowalczyk
Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XXIV 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 8.05 przybył
Radny Mirosław Żurek).
Przewodnicząca poinformowała, że Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Złocieńca
z dnia 26 września 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 XXIV 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 283;
2) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec na lata 2012 –
2024 – druk nr 284.
4. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski, oświadczenia.
5. Zamknięcie Sesji.

Punkt 3: Podjęcie uchwał w sprawie:
1) w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2012 – druk nr 283 ze zmianami.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
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Uchwała zwiększa wydatki w 2012 roku na remont ulicy Aleja Piastów (12.915,00 zł) oraz
zwiększa wydatki na Izby Rolnicze (3.500,00 zł).
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Przedstawiłam Państwu projekt uchwały ze zmianą ponieważ wniosek w sprawie Izb
Rolniczych otrzymałam już po oddaniu materiałów na dzisiejszą sesję.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) poddała pod głosowanie projekt uchwały na druku
nr 283 ze zmianą.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIV/205/2012 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) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec na
lata 2012 – 2024 – druk nr 284.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy nowej inwestycji, jaką jest remont Alei
Piastów.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) poddała pod głosowanie projekt uchwały na druku
nr 284.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXIV/206/2012 w sprawie
dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec na lata 2012 – 2024,
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.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Wpłynęło pismo do wiadomości Rady Miejskiej od Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych w
sprawie trudnej sytuacji finansowej osób prowadzących działalność gospodarczą. Proszą o
ulgę w podatku od nieruchomości w 2013 roku.
Rada otrzymała e-mail z Cieszyna z prośbą o wybetonowanie odpowiedniego miejsca dla
rolkarzy.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
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Policja zatrzymuje osoby jeżdżące na rolkach po ścieżce rowerowej.
Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Od strony Złocieńca na ścieżce rowerowej jest wydzielone miejsce do jazdy dla rolkarzy.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Wpłynęło do Rady pismo od WOPR-u z prośbą o zaplanowanie na 2013 rok kwoty 53
tysięcy złotych na: zakup silnika, wynagrodzenie mobilnego zespołu ratownictwa wodnego,
modernizację hangaru, wynagrodzenie kierownika grupy interwencyjnej WOPR, zakup
paliwa na patrole wodne, zakup defibrylatora, serwis i ubezpieczenie łodzi motorowej,
organizację IV Maratonu Pływackiego, przeszkolenie i dokształcanie ratowników WOPR.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
LGR ma środki na wszystko co zostało ujęte w powyższym piśmie. WOPR musiałby mieć
15% wkładu własnego.
W pierwszym dniu Samorządowego Kongresu Oświaty mówiono o zmianach w Karcie
Nauczyciela. Była mowa m.in. o tym, aby nauczyciel był kierowany do komisji lekarskiej
przy urlopach zdrowotnych i żeby płatnikiem był ZUS, a nie gminy. W sprawie opłaty za
przedszkole mówiłem, że nie płacimy według planowanej liczby dzieci, a rzeczywistej.
Niestety Sąd nie uznał naszych racji, a teraz popierają nasze zdanie. Także mówiono o tym,
że opłata za wyżywienie nie powinna być brana pod uwagę przy ustalaniu kwoty dla
przedszkoli prywatnych.
Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Można zwiedzić zakład odpadów w Słajsinie.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytała, jak się ma
inwestycja R-XXI do nowej ustawy w sprawie odpadów komunalnych.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jest to inwestycja znajdująca się na terenie o wielkości 50 ha. Firma wybudowała to w ciągu
jednego roku. Urząd Marszałkowski podał zbyt późno regiony. Jaki mamy wpływ przy
przetargach, gdzie będą wywożone odpady?
Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Przewoźnik będzie zobowiązany do wywozu nieczystości w konkretne miejsce. Jak
wywiezie gdzie indziej to spotka się z surowymi konsekwencjami.
Radny Jan Rudy:
Najpierw powinniśmy obejrzeć przesypownię w Drawsku , a potem jechać do Słajsina.
Radny Stanisław Picheta:
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Podjęliśmy decyzję o remoncie Alei Piastów. Wybudowano tam 70 garaży. Czy jest szansa,
aby przy okazji remontu Alei Piastów utwardzić tłuczniem dojazd do garaży i postawić tam 3
lampy?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie możemy łączyć tego zadania z innymi zadaniami.
Radny Stanisław Picheta:
Gmina sprzedała działki, wiec teraz dla bezpieczeństwa niech postawi chociaż lampy.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Osiedle Pomorskie przez 50 lat nie miało nawierzchni utwardzonej.
Radny Stanisław Picheta:
Ja wolałbym utwardzić ulice nowopowstałe niż Aleję Piastów.
Radna Grażyna Kozak:
W dniu wczorajszym odbyło się w starostwie dyktando, które było bardzo trudne. Nie
wygrałam tego dyktanda.
Radny Mirosław Kacianowski:
Osiedle Czaplineckie jest zatkany przez samochody. Remont Alei Piastów to kwestia
bezpieczeństwa. Wiemy, że kwestię dróg nie rozwiążemy w ciągu jednej kadencji.
Radny Zbigniew Janiszewski:
Trzeba zadecydować, czy ważniejsza jest droga do garaży, czy do posesji.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Chyba postawienie dwóch lamp nie jest dużym problemem?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Te garaże są dopiero budowane.

Punkt 5: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła XXIV Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 8.50).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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