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P R O T O K Ó Ł NR XXV/2012
z XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 25 października 2012 roku

P R O T O K Ó Ł NR XXV/2012
z XXV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 25 października 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,
- 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 XXV 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 obrad 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 XXV Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała propozycje zmian do porządku obrad:
I ZMIANA: Do punktu 9 dodaje się podpunkt 12) w brzmieniu: „projekt uchwały 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 301”;
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 powyższą ZMIANĘ.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany (podczas głosowania był nieobecny Radny
Kazimierz Korzeniowski) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
II ZMIANA: Do punktu 9 dodaje się podpunkt 13) w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie
ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o podatku
leśnym, dla celów podatku leśnego – druk nr 302”;
Przewodnicząca poddała propozycję zmiany pod głosowanie:
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 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 był nieobecny Radny
Kazimierz Korzeniowski) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
III ZMIANA: Do punktu 10 dodaje się podpunkt 4) w brzmieniu: „Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Drawsku Pomorskim – druk nr 303”;
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 powyższą ZMIANĘ.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany (podczas głosowania był nieobecny Radny
Kazimierz Korzeniowski) - 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 Protokołów z XXIII i XXIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 289.
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. Ocena poziomu bezrobocia na terenie gminy Złocieniec - druk nr 290.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 285;
2) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg – druk nr 286;
3) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec,
które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których dochody
są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu sporządzania
planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w
tym planie oraz ich zatwierdzania – druk nr 287;
4) w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu – druk nr
288;
5) w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – druk nr 294;
6) w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2012
– druk nr 295;
7) w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2012
– druk nr 296;
8) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec na
lata 2012 – 2024 – druk nr 297;
9) w sprawie wyemitowania obligacji gminy Złocieniec oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu przez Burmistrza Złocieńca – druk nr 300;
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10) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 298;
11) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób
prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie
gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk nr
299;
12) 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 301;
13) w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
o podatku leśnym, dla celów podatku leśnego – druk nr 302.
10. Informacje z przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych:
1) Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złocieńcu - druk nr 291;
2) Burmistrza Złocieńca - druk nr 292;
3) Wojewody Zachodniopomorskiego – druk nr 293;
4) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim – druk nr 303.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.

Punkt 3: Przyjęcie Protokołów z XXIII i XXIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XXIII Sesji odbytej w dniu 24 września 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 (14 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XXIII/2012 z XXIII Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 24 września 2012 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
głosowania był nieobecny Radny Kazimierz Korzeniowski) - lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XXIV Sesji odbytej w dniu 28 września 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 (14 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XXIV/2012 z XXIV Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 28 września 2012 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
głosowania był nieobecny Radny Kazimierz Korzeniowski) - lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 289.

Brak pytań.

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

Radny Waldemar Buca złożył interpelację w sprawie naprawy dziur na ulicy Cieszyńskiej od
skrzyżowania z ulicą Połczyńską w kierunku ogrodów działkowych.
Zawnioskował w sprawie sporządzenia planu zagospodarowania jeziora Maleszewo i jego
okolicy.
W Trybunie Obywatelskiej głos zabrali:
Wojciech Chmiel (Radny Powiatu Drawskiego) w sprawie:
- powołania komisji, w skład której wejdą członkowie Rady Miejskiej i pracownicy Urzędu
Miejskiego w celu wytyczenia i ustalenia ścieżek rowerowych na terenie miasta;
- wydzielenia jednego kierunku ruchu na ulicy Podgórze;
- remontu ulicy Chrobrego (zapadająca się prawa strona ulicy po przeprowadzonej
kanalizacji);
- całkowitej modernizacji drogi brukowej na Urazie – uprzątnięcie lub wyrównanie gruzu i
ziemi nawiezionej na pobocze w.w. drogi.
Krzysztof Zacharzewski (Radny Powiatu Drawskiego) w sprawie wydzielenia środków w
budżecie gminy na 2013 rok z przeznaczeniem na zagospodarowanie jeziora Maleszewo.
Zakomunikował, że Lokalna Grupa Działania organizuje cykl szkoleń dla branży
turystycznej.
Zaprosił wszystkich Mieszkańców Złocieńca zainteresowanych swoim miastem na „Spacer
po Złocieńcu” w dniach 7 i 8 listopada.
Barbara Dobraniecka (Związek Nauczycielstwa Polskiego) w sprawie podwyżek dla
pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy
Złocieniec.
W 2011 roku nie było płaconych żadnych premii, czy nagród, a w innych jednostkach były
wypłacane. Osoby te zarabiają najniższą krajową. Bywa tak, że osoba z 30-letnim stażem
otrzymuje niższą pensję niż na podobnym stanowisku osoba dopiero rozpoczynająca pracę.
Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca) w sprawie pojawienia się jenotów w okolicy ulicy
Śląskiej w Złocieńcu, które stwarzają zagrożenie dla mieszkańców.
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Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jeśli chodzi o dziury w nawierzchni ulicy Cieszyńskiej to zajmiemy się tym tematem.
Nie wiem, czy będzie nam potrzebna zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na
teren przy jeziorze Maleszewo. Pewne rzeczy można zrobić na zgłoszenie. Jak budżet na to
pozwoli to umieścimy w nim odpowiedni zapis.
Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe to chcemy połączyć ciągi piesze z rowerowymi.
Ulica Podgórze jest połączona z ulicą Prusa ulicą Sienkiewicza. Jest tam robione oświetlenie.
Może uda się zrobić tam tylko z jednej strony wjazd.
Jeśli chodzi o ulicę Chrobrego to najlepiej by było zrobić remont całej ulicy, ale to jest bardzo
kosztowne. W tym rejonie wykonaliśmy nawierzchnię największej liczby ulic.
Zatoka Uraz (koniec asfaltu do bruku) – tam należy zrobić remont kapitalny.
Odnośnie Maleszewa już mówiłem, że musimy zaczekać na zakończenie inwestycji wodnokanalizacyjnej.
Spacer po Złocieńcu, na który zaprasza Pan Zacharzewski to bardzo ciekawa sprawa. W
mieście jest sporo ciekawych kamienic. W Lubieszewie był już realizowany taki program.
Płace pracowników niepedagogicznych. Nie jest prawdą, że nie dano premii, czy nagród. W
dwóch jednostkach pracownicy otrzymali nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Polityka płacowa nie jest do końca narzucona przez Burmistrza, czy Radę. Szkoły powinny
płace planować nie tylko zgodnie z Kartą Nauczyciela. Jeżeli regulamin wynagradzania
wymaga zmian to proszę o propozycje.
Bardzo dobrze, że pojawiły się jenoty. Jak pojawią się lisy to też będziemy do nich strzelać?
Gdyby roznosiły jakąś chorobę to jest całkiem inna sprawa. Zgłoszę tą sprawę do koła
łowieckiego.
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca):
Jenoty chodzą po chodnikach i ludzie się ich boją.
Barbara Dobraniecka (Związek Nauczycielstwa Polskiego):
Ja powiedziałam, że nie przekazano środków na premie regulaminowe. Zostały wypłacone z
innych środków.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
A skąd wzięli te środki?
Barbara Dobraniecka (Związek Nauczycielstwa Polskiego):
Może to były środki z 1% zaplanowanego na nagrody dla nauczycieli.

Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.

Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła dwa posiedzenia w dniu 18 października 2012 roku:
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1) w temacie:
- budownictwo socjalne oraz ocena pracy komisji mieszkaniowej,
- ocena poziomu bezrobocia na terenie gminy oraz działań podejmowanych w celu
zniwelowania jego skutków.
Materiały były niewystarczające, więc wystąpiliśmy o ich rozszerzenie.
2) wspólne z komisjami problemowymi RM w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXV
sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja w miesiącu październiku kontynuowała dwie kontrole w tematach:
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 Jan Macul (Przewodniczący komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja 18 października 2012 roku odbyła wspólnie z wszystkimi komisjami problemowymi
RM posiedzenie w sprawie rozpatrzenie materiałów na XXV sesję Rady Miejskiej w
Złocieńcu.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja w miesiącu październiku odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 1 października 2012 roku w temacie restrukturyzacji zadłużenia gminy Złocieniec.
2) w dniu 18 października 2012 roku – posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Złocieńcu, w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXV sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja w miesiącu październiku odbyła jedno posiedzenie w dniu 18 października 2012
roku (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w Złocieńcu) w sprawie
rozpatrzenia materiałów na XXV sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Punkt 8: Ocena poziomu bezrobocia na terenie gminy Złocieniec - druk nr 290.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Niedawno w Złocieńcu zostało otwarte Młodzieżowe Centrum Kariery. Funkcjonuje również
Centrum Integracji Społecznej, gdzie ludzie są aktywizowani do pracy. Robimy dużo, ale
bezrobocie w dalszym ciągu jest duże. Odbyła się Rada Powiatu, gdzie tematem było
bezrobocie.
Pan Henryk Andrałojć (Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim):
Bezrobotny musi sobie chcieć pomóc. Na wsparcie nowej działalności gospodarczej możemy
przekazać 20 tysięcy złotych pomocy.
Napisaliśmy program pod kontem gminy Złocieniec, bo wiemy, że właśnie tutaj jest
najwięcej młodych bezrobotnych. Zaprosiliśmy do współpracy ok. 300 osób, 200 z nich
odmówiło podjęcia pracy i zostało skreślonych z listy bezrobotnych. Był problem ze
znalezieniem 50-60 osób na staż. W czasie prac sezonowych bezrobocie spada, ale potem
znowu wzrasta. Trzeba jednak przyznać, że powstają nowe miejsca pracy. Do Czaplinka do
pracy przyjeżdżają nawet osoby z okolic Szczecinka.
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Na przestrzeni lat Urząd Pracy otrzymuje coraz mnie środków. W 2010 roku była to kwota
17 mln zł, a teraz 6,6 mln zł. Ministerstwo wymaga od nas efektywności. Pieniądze musimy
zamieniać na miejsca pracy. Możemy przekazać 20 tysięcy złotych na utworzenie nowego
miejsca pracy oraz na otwarcie działalności gospodarczej. Co drugi stażysta musi zostać
zatrudniony. Odbyły się Targi Pracy, byli wystawcy. Niestety największym
zainteresowaniem cieszyło się miejsce, gdzie bezrobotni podpisywali listę obecności.
Pani Agnieszka Kuropatnicka (p.o. Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Drawsku Pomorskim):
Urząd prowadzi również działania pozafinansowe. Często osoby bezrobotne nie potrafią
sobie same poradzić z problemem bezrobocia. Spółdzielnie pracy to temat, którym się
zajmujemy. Powstało także Centrum Integracji Społecznej, które działa m.in. na terenie
Złocieńca.
Pan Henryk Andrałojć (Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim):
Zgłaszają się do nas ludzie chętni podjąć prace i oni zazwyczaj ją znajdują. Bywa jednak
często tak, że ludzie tak naprawdę wcale nie chcą pracować.
Radna Grażyna Kozak:
Znam osobę, która bardzo chciała pracować, ale zabrakło jej punktów za staż i nie otrzymała
od Urzędu Pracy 20 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Pan Henryk Andrałojć (Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim):
Jest komisja, która weryfikuje wnioski. Jeśli ktoś nigdy nie pracował to jaką możemy mieć
gwarancję, że utrzyma się na rynku? My jesteśmy rozliczani z wydanych środków. Osoba,
która nie ma doświadczenia może być przez nas wysłana na staż, może skończyć jakiś kurs.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Otrzymaliśmy materiał dotyczący bezrobocia, z którego wynika, że pomoc i wsparcie
otrzymuje wiele osób. Kiedyś Urząd Pracy zajmował się głównie statystyką dotyczącą
bezrobocia, a teraz proponują dużo form aktywizacji bezrobotnych.
Tylko dwie gminy zdecydowały się przystąpić do Centrum Integracji Społecznej. Ludzie
pracują w trzech firmach w Złocieńcu, a czwarta grupa jest na tzw. „zieleni” do dyspozycji
gminy.
Młodzieżowe Centrum Kariery otworzyliśmy w piątek. Jego działalność obejmuje cały
powiat. Wiele młodzieży po gimnazjum nie podejmuje dalszej nauki. Jeśli chodzi o staże to
obliguje się nas do utrzymania wskaźnika efektywności. Jak wskaźnik ten spadnie to
otrzymamy mniej środków na przeciwdziałanie bezrobociu.
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę – godzina 11.30.
Wznowienie obrad - godzina 11.52.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 285;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Podatków w tym roku nie podnosimy, pozostają na poziomie tego roku. Maksymalna
wysokość podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą
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wynosić będzie 22,82 zł, a w Złocieńcu będzie to kwota 15,36 zł dla hoteli i innych obiektów
noclegowych, pól kempingowych, restauracji i innych placówek gastronomicznych oraz
20,86 dla innej działalności gospodarczej.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXV/207/2012 w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości, 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:
2) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do
udzielania tych ulg – druk nr 286;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Projekt uchwały został sporządzony w związku z wnioskiem mieszkańców Złocieńca. Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłosił swoje zastrzeżenia do projektu uchwały, które
zostały uwzględnione w przygotowanym dokumencie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXV/208/2012 w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub
osób uprawnionych do udzielania tych ulg, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny
Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
3) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy
Złocieniec, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów,
źródeł, z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia
dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania – druk nr 287;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
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Projekt uchwały został przygotowany na wniosek Pani Dyrektor Przedszkola. Przedszkole
będzie mogło sprzedawać zużyty sprzęt, a środki za ten sprzęt wpłyną bezpośrednio na konto
Przedszkola.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXV/209/2012
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec, które
gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których dochody są
gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie
oraz ich zatwierdzania, 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, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu –
druk nr 288;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Ośrodek ma nowe zadania, więc trzeba zmienić ich Statut.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXV/210/2012 w sprawie
statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu, 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, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
5) w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – druk
nr 294;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 294, 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 XXV/211/2012 w sprawie
wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 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:
Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2012 – druk nr 295;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 295, a następnie poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXV/212/2012 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 był nieobecny Radny
Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
7) w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na
rok 2012 – druk nr 296;

Radny Mirosław Kacianowski:
Lepiej dbać o stan dróg niż o zieleń (dot. 20 tysięcy złotych). Otrzymałem dopiero teraz ten
projekt uchwały.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Radni otrzymali w dniu dzisiejszym tylko załącznik nr 3.
Przewodnicząca Rady poddała wniosek Radnego Kacianowskiego pod głosowanie (dotyczy
wykreślenia z projektu uchwały kwoty 20.000,00 zł, która zmniejsza wydatki na remonty i
bieżące utrzymanie dróg miejskich).
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (4 głosy “za”, 9 głosów
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) nie przyjęła powyższego wniosku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że:
- „za” wnioskiem byli Radni: Elżbieta Frankowska, Małgorzata Janda, Mirosław
Kacianowski, Tadeusz Koźma;
- „przeciw” wnioskowi byli Radni: Waldemar Buca, Zbigniew Janiszewski, Grażyna
Kozak, Andrzej Kozubek, Jan Macul, Urszula Ptak, Jan Rudy, Jerzy Uchroński,
Mirosław Żurek;
- „wstrzymał się” od głosu Radny Stanisław Picheta.
Podczas głosowania był nieobecny Radny Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 3 głosy
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXV/213/2012 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 Radnych: Elżbieta Frankowska,
Małgorzata Janda, Mirosław Kacianowski, którzy byli przeciwni. Podczas głosowania był
nieobecny Radny Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
8) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Złocieniec na lata 2012 – 2024 – druk nr 297;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 297, a następnie poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXV/214/2012 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. Podczas głosowania był nieobecny Radny
Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
9) w sprawie wyemitowania obligacji gminy Złocieniec oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Złocieńca – druk nr 300;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 300.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec) przedstawiła poprawki do projektu
uchwały:
I zmiana: z § 5 z pkt a), b), c), d) wykreślić wyrazy: „grudzień”.
II zmiana: w § 6 ust.1 wyrazy: „w okresach półrocznych lub rocznych liczonych od daty
emisji” zastępuje się wyrazami: „co najmniej raz w roku”.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższe zmiany:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła I zmianę do projektu uchwały na druku
nr 300.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem I zmiany. Podczas głosowania 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 II zmianę do projektu uchwały na druku
nr 300.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem II zmiany. Podczas głosowania 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”) – podjęła Uchwałę Nr XXV/215/2012 w sprawie
wyemitowania obligacji gminy Złocieniec oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu przez Burmistrza Złocieńca, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny
Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
10) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 298;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 298, a następnie stwierdziła, że projekt był omawiany na komisji i poddała go pod
głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXV/216/2012
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny
Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
11) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie
gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk
nr 299.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 299, a następnie stwierdziła, że projekt był również omawiany na komisji i
poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXV/217/2012
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób
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prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie
gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny
Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
12) 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 301;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 301.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ta propozycja to utrzymanie 70% maksymalnych stawek. Stawka wzrasta o niecałe 2 złote ze
względu na wyższą cenę żyta.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXV/218/2012 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 był nieobecny Radny
Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
13) w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna, o której mowa w art. 4 ust. 1
ustawy o podatku leśnym, dla celów podatku leśnego – druk nr 302

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 302.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Utrzymaliśmy maksymalne stawki, jak w latach ubiegłych.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXV/219/2012 w sprawie
ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o podatku
leśnym, dla celów podatku leśnego, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny
Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 10: Informacje z przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych:
1. Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złocieńcu - druk nr 291;
2. Burmistrza Złocieńca - druk nr 292;
3. Wojewody Zachodniopomorskiego – druk nr 293;
4. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim – druk nr 303.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Urząd Skarbowy wytknął nam błędy w oświadczeniach majątkowych. Bez błędu
oświadczenie złożył tylko Radny Zbigniew Janiszewski.
Przewodnicząca odczytała informację od Wojewody Zachodniopomorskiego (informacja w
załączeniu do Protokołu).

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

Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury):
W okresie Świąt Bożego Narodzenia będzie zorganizowana wystawa kart świątecznych z lat
80-tych i wcześniejszych. Proszę Państwa o przynoszenie do Ośrodka takich kart.
Zapraszam osoby dorosłe do pracy w zespole wokalnym – chórze. Zajęcia odbywają się w
soboty o godzinie 13.00 i są prowadzone przez Panią W. Krzemińską.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Kartki maja być z lat 80-tych, ale z którego wieku?
Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury):
Jak będą to kartki z Falkenburga to również je wystawimy.
Radna Elżbieta Frankowska zapytała, czy jest możliwość na budynku poczty umieścić herb
Złocieńca, oczywiście we współpracy z Pocztą.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ja decyduję o umieszczaniu herbu podejmuje Burmistrz. Jak Poczta zwróci się do mnie w tej
sprawie to wyrażę zgodę.
Radna Elżbieta Frankowska:
Wiele osób chodzi na cmentarz przez cały rok i prosi o to, aby przenośne toalety przy
cmentarzu również stały cały rok.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
To jest sprawa Zakładu Usług Komunalnych, ale można by było przychylić się do tych próśb.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W dniu 1 listopada odbędzie się kwesta ma hospicjum w Szczecinku – zapraszam.
Otrzymaliśmy pismo od Starosty w sprawie zgłoszenia kandydata do Rady Zatrudnienia. Do
tej pory gminę Złocieniec reprezentował Burmistrz. Proponuje, aby Burmistrz w dalszym
ciągu reprezentował naszą gminę. Czy są głosy przeciwne?
Głosów przeciwnych nie było.
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Burmistrz wyraził zgodę, aby reprezentować gminę Złocieniec w Radzie Zatrudnienia.
Radny Waldemar Buca zapytał, na jakim etapie jest tworzenie podstrefy inwestycyjnej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W chwili obecnej są robione wyceny działek. Chcemy podpisać Akt Notarialny do końca tego
roku.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W dniu 9 listopada 2012 roku o godzinie 11.00 rozpoczną się uroczystości związane z
obchodami Święta Niepodległości.

Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła XXV Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 12.35).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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