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P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2012
z XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 7 listopada 2012 roku

P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2012
z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 7 listopada 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,
- Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu – Pan Marcin
Czerniawski.
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała – Kierownik BRM – Dorota Kowalczyk
Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XXVI Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Urszula Ptak
(godz. 9.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 14 radnych) Podczas obrad był
nieobecny Radny Mirosław Kacianowski).
Przewodnicząca poinformowała, że Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Złocieńca
z dnia 31 października 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 XXVI Sesji otrzymali wraz z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała
porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Złocieniec w latach 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec – druk nr 304.
4. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski, oświadczenia.
5. Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś propozycje zmiany porządku obrad.
Nie zgłoszono żadnych propozycji zmiany porządku obrad.
Punkt 3: Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2013-2017 oraz zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec –
druk nr 304.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy funkcjonować będzie
do końca bieżącego roku. Żeby nowa uchwała weszła w życie od pierwszego stycznia 2013
roku musiałem zawnioskować o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Uchwała ta wejdzie w życie
14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym.
Dotychczasowa uchwała była zmieniana trzykrotnie. Teraz mamy przygotowany tekst
jednolity uchwały. Wiele zapisów w uchwale jest powielonych ze starej uchwały. Podane są
budynki do rozbiórki, zapisy dotyczące zbycia lokali komunalnych (wyłączenia budynków ze
sprzedaży). Pan Prezes przedstawi wszystkie zmiany ujęte w nowym programie.
Pan Marcin Czerniawski (Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w
Złocieńcu):
Gmina Złocieniec posiada 934 lokali mieszkalnych, w tym 81 lokali socjalnych, w tym:
– 208 lokali mieszkalnych w 59 budynkach gminnych,
– 640 lokali mieszkalnych w 171 budynkach wspólnot mieszkaniowych,
– 5 lokali mieszkalnych wynajmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowej "Postęp" w
Złocieńcu,
– 1 lokal mieszkalny, do którego gminie Złocieniec przysługuje własnościowe prawo
do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej "Postęp" w Złocieńcu,
– 21 lokali mieszkalnych wynajmowanych od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w
Szczecinie,
– 15 lokali mieszkalnych w dwóch budynkach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu,
– 36 lokali mieszkalnych wynajmowanych od DOMAR J. Błażejewicz i J. Żabicki
spółka jawna,
– 8 lokali w zasobach wiejskich.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca) zapytał, czy mieszkania w Budowie, które
zostają zwolnione, są oddawane do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej?
Pan Marcin Czerniawski (Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w
Złocieńcu):
Mieszkania są oddawane do Agencji, ale gdyby była taka potrzeba to można je zostawić. W
chwili obecnej, ze względu na wysokie koszty, które ponosi gmina, oddajemy takie
mieszkania do Agencji.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Chcieliśmy się wyzbyć lokali agencyjnych, bo obawialiśmy się, że gdy Agencja będzie kazała
nam opuścić swoje lokale to nie będziemy mieli gdzie umieścić naszych lokatorów.
Pan Marcin Czerniawski (Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w
Złocieńcu):
Zmienił się wykaz budynków przeznaczonych do rozbiórki. Na ulicy Stolarskiej i Staszica
zostały już rozebrane budynki. Mamy już wykwaterowanych lokatorów z dwóch budynków.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dla lokatorów z budynków przy ulicy 5 Marca 20 i Podmiejskiej 1 przydzieliliśmy już lokale
w budynku budowanym przez Pana Kota. Jest problem z lokalem socjalnym dla jednego z
lokatorów. Nie widzę w wykazie budynków przeznaczonych do rozbiórki budynku przy ulicy
Nadrzecznej.
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Pan Marcin Czerniawski (Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w
Złocieńcu):
Jeśli chodzi o lokal socjalny to rozwiążemy ten problem.
Nie wpisywałem do wykazu budynku przy ulicy Nadrzecznej, ponieważ nie mam jeszcze
opinii na temat stanu technicznego budynku.
Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Według mnie ten budynek nie nadaje się do remontu. Byłem tam razem z Prezesem. Są tam 4
lokale. Samo wzmocnienie fundamentów kosztowałoby 900 tysięcy złotych.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Proponuję dopisać do projektu uchwały ulicę Nadrzeczną.
Pan Marcin Czerniawski (Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w
Złocieńcu):
Ze względu na wysokie koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego gmina dąży do całkowitej
sprzedaży lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych i tego właśnie dotyczy punkt 3.
Czynsz w tych lokalach jest niewielki, a wymagania co do remontu duże.
Radny Jan Rudy:
W budynku przy ulicy Mickiewicza 11 zaczęła się już sprzedaż mieszkań.
Pan Marcin Czerniawski (Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w
Złocieńcu):
Sprzedalismy dwa lokale.
Radny Zbigniew Janiszewski:
W budynku przy ulicy Gdyńskiej tzw. „leżącym wieżowcu” jest problem, ponieważ on leży
na jednej działce.
Pan Marcin Czerniawski (Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w
Złocieńcu):
Działki zostały już wydzielone pod każde mieszkanie oddzielnie.
W punkcie e) jest umieszczony wykaz lokali wyłączonych ze sprzedaży.
Lokale przy ulicy 11 Listopada 16 i 18 są wyłączone ze względu na realizację planu
zagospodarowania przestrzennego. W budynku przy ulicy Okrzei 10 gmina nie decyduje o
sprzedaży, ponieważ włada nim Skarb Państwa. Przy ulicy Podmiejskiej 14 mamy lokale
socjalne. W budynki przy ulicy Podmiejskiej 24 i 26 gmina zainwestowała ponad 100 tysięcy
złotych i teraz sprzedać je za 5% wartości to jak oddać za darmo.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Tam nie obowiązuje tak duża ulga. Jeden z budynków jest stosunkowo nowym budynkiem.
Został wybudowany w latach 80-tych. Drugi budynek może jest starszy.
Pan Marcin Czerniawski (Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w
Złocieńcu):
Na budynku przy ulicy Staszica 1 wykonaliśmy elewację. Budynki przy ulicy Targowej 2 i 4
są w złym stanie technicznym, a konserwator zabytków nie da dużo tam zrobić.
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Przy ulicy Mickiewicza 14 (była bursa) czekają nas wydatki. W chwili obecnej jest tam
wspólna łazienka, liczniki itp.
Budynek przy ulicy Mirosławieckiej 38 jest nowym budynkiem (zaadaptowany biurowiec
ceramiki). Dochody z czynszów są wysokie.
Przy ulicy Myśliwskiej 10A jest 20 lokali socjalnych. Kosobudy 49 to budynek szkoły.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Chcemy sprzedać lokal po przedszkolu w Kosobudach za 40 tysięcy złotych.
Trzeba zastanowić się, czy lokale przy Podmiejskiej 24 i 26 oraz Mirosławieckiej 38 powinny
być wyłączone ze sprzedaży. Mieszkańcy remontowali mieszkania i na pewno chcieliby je
wykupić.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Powinna być zmieniona uchwała w sprawie udzielanych bonifikat przy sprzedaży lokali.
Proszę przygotować stosowne informacje dla Rady.
Radny Jerzy Uchroński:
Czy omawiany projekt uchwały był dyskutowany na jakiejkolwiek komisji? To jest zła
praktyka, że takie uchwały daje się na sesję nadzwyczajną. Nie przekonuje mnie stwierdzenie,
że goni nas czas. Projekt uchwały powinien zostać wcześniej przygotowany. Urzędnik
powinien pilnować terminów. Czuję duży dyskomfort przy takiej pracy.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ta uchwała nie jest całkowicie nową uchwałą. Zmieniamy tylko kilka spraw. Dzisiejsza sesja
dotyczy tylko jednego tematu. Każdy do projektu uchwały może się odnieść tak samo, jak na
wspólnym posiedzeniu komisji. Jeśli Państwo uznacie, że nie przyjmujecie dzisiaj tej uchwały
to trafi ona pod obrady komisji.
Pan Marcin Czerniawski (Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w
Złocieńcu):
Każdego roku przedkładam plan remontów Burmistrzowi, który nanosi zmiany i zatwierdza
w formie zarządzenia.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Od 4 lat fundusz remontowy ustalony jest na 300 tysięcy złotych. Podajemy kwoty możliwe
do realizacji. Remontujemy według możliwości budżetowej. Robiliśmy już program
termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej i na pewno chcielibyśmy na ten cel
przeznaczyć więcej środków. W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowałem 300 tysięcy
złotych na remontowy fundusz wspólnot i 270 tysięcy na pozostałe remonty.
Pan Marcin Czerniawski (Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w
Złocieńcu):
Pozostałe punkty w uchwale praktycznie pozostawiono bez zmian.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Umieściliśmy zapis o dążeniu do 3% wartości odtworzeniowej lokalu, ale nie wprowadzamy
tych 3%. Nie robimy żadnych rewolucji.
Mamy pewna nieściągalność czynszów 600-700 tysięcy złotych. Kwoty te nie ulegają
zwiększeniu, co świadczy o dobrej ściągalności.
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Radny Zbigniew Janiszewski:
Kiedyś był dylemat, czy czasowe zameldowanie przy staraniu się o przydział mieszkania
wystarczy.
Pan Leszek Modrzakowski (Sekretarz Gminy Złocieniec):
Wiele ustaw mówi o „zamieszkaniu”, a nie o „zameldowaniu”.
Radny Jerzy Uchroński:
Ja bym zostawił obecny zapis, ponieważ zdarzają się różne sytuacje.
Radny Waldemar Buca:
Ja jestem przeciwny zapisowi stałego zameldowania.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję pozostawienia bez zmian zapisu: „gmina
Złocieniec gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne
mieszkańcom zameldowanym na terenie gminy Złocieniec przynajmniej przez okres ostatnich
5 lat” – 12 głosów oddano „za” – jednomyślnie. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Mirosław Kacianowski, Kazimierz Korzeniowski, Mirosław Żurek.
Radna Urszula Ptak stwierdziła, że w projekcie jest zapis mówiący o pogorszeniu się stanu
zdrowia najemcy lub wspólnie z nim zamieszkujących osób. Jak udowodnić, że stan zdrowia
się pogorszył?
Radny Stanisław Picheta:
§ 1 pkt 6) mówi, że nie przewiduje się innego zarządcy mieniem komunalnym niż ZGM Sp. z
o.o. w Złocieńcu. A co będzie jak powstanie zakład konkurencyjny?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Kiedyś czynsz był dochodem ZGM, a teraz dochody z czynszu wpływają do gminy, a my
podpisaliśmy umowę z naszą spółką. Zapis w uchwale powinien zostać, ponieważ Spółka
została powołana właśnie do zarządzania mieniem gminy.
Radny Stanisław Picheta:
Ja to rozumiem, ale gdy jest monopol na coś to nie jest to wcale właściwe. W Czaplinku płaci
się za zarząd 1,09 zł, a w Złocieńcu 1,86 zł.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jesteście we Wspólnotach i to one ustalają stawki. Są Wspólnoty, gdzie nie ma funduszu
remontowego, są Wspólnoty gdzie płaca tylko symbolicznie lub nawet 4 zł.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie propozycję zmiany do projektu uchwały:
§ 1 ust. 1 pkt 2) lit. b) w tabeli dopisać: „ul. Nadrzeczna 9 - 4 – 2015 – stan techniczny”.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższy wniosek.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem wniosku (podczas głosowania był nieobecny Radny Mirosław
Kacianowski) – 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”) – podjęła Uchwałę Nr XXVI/220/2012 w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w
latach 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu 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 Mirosław
Kacianowski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Otrzymałem pismo w sprawie przedszkola wojskowego. Proszą o udzielenie odpowiedzi w
sprawie przejęcia przedszkola, chociaż my już im odpowiedzi udzieliliśmy. Na spotkaniu
wyjaśniono nam, że możemy przejąć budynek przedszkola bezpłatnie. Jeszcze do roku 2014
ma przedszkole funkcjonować w obecnej formie. Chciałbym mieć poparcie Rady, że
przejmujemy budynek za symboliczną złotówkę i będziemy je dalej utrzymywać. Nie wiem
w jakiej formie to będziemy robić. Zgłosiła się do mnie osoba, która chciałaby tam
prowadzić przedszkole. Będziemy mogli budynek oddać w dzierżawę. Chciałbym dać
pozytywną opinię o przejęciu mienia ruchomego i nieruchomego.
Radny Tadeusz Koźma:
Powinien przyjechać kierownik z WAM-u, ponieważ w budynku przedszkola jest wiele
zbędnych pomieszczeń.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Szczegóły domówimy później. Zrobiliśmy sondaż odnośnie liczby dzieci chętnych do
przedszkola. Zadeklarowało się 50 osób z Budowa.
Radni zaopiniowali pozytywnie przejęcie budynku przedszkola wojskowego przez gminę (13
głosów oddano „za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”).
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” pozytywną opinią (podczas głosowania był nieobecny Radny Mirosław
Kacianowski oraz Radny Mirosław Żurek) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Przypominam o przygotowywaniu planów pracy komisji na 2013 rok.
Wpłynął wniosek z Parafii pw. WNMP w Złocieńcu o nadanie rondu w Złocieńcu na
skrzyżowaniu ulic: Czaplineckiej, I Dywizji, Piłsudskiego i Mickiewicza imienia ks. Jana
Dybowskiego CR.
Przekażę wniosek do komisji.
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Radny Jerzy Uchroński:
Takich osób, jak ksiądz Dybowski jest w Złocieńcu wiele.
Radna Małgorzata Janda:
Taką osobą jest dr Stanisław Dawid.
Radny Jerzy Uchroński:
Dziwie mnie to, że w tak krótkim czasie po pogrzebie księdza Dybowskiego napisano takie
pismo.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Każdy ma prawo złożyć podobny wniosek.
Pan Dawid składał wnioski odnośnie nadania nazw szkołom, czy ulicom i wnioski te zostały
pozytywnie rozpatrzone. Możemy nazwać Stadion, teren między mostami, halę.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Pismo to zostanie przesłane na komisje o opinię.
Podczas komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Pan Jacka Pierechóda przedstawił
informację o nielegalnym wywozie śmieci na teren byłej cegielni. Śmieci są wywożone m.in.
przyczepką , której właścicielem jest UKS „SZKWAŁ”.
Został przygotowany projekt uchwały w sprawie obniżenia od 1 stycznia 2013 roku diet
radnych. Według propozycji ryczałt: przewodniczącego z 1950 złotych zostanie obniżony do
1920 złotych, wiceprzewodniczącego pozostanie bez zmian, przewodniczącego komisji oraz
członków komisji rewizyjnej z 1050 zł zostanie zmniejszony do 1040 zł, a ryczałt radnego z
900 złotych na 880 złotych. Ryczałt przewodniczącego zostaje obniżony o 10%, a
pozostałych radnych o 5%.
Radna Grażyna Kozak zapytała, po co mają być diety zmieniane co roku.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Widząc budżet na 2013 rok zaproponowałam takie zmiany w dietach.
Radna Grażyna Kozak:
Nikt nie powie, że zmniejszamy diety. Będzie mowa o tym, że zmieniamy diety. Proponuje
pozostawić diety bez zmian.
(11 głosów oddano „za” propozycją Radnej Kozak, 2 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący
się”).
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” w.w. propozycją za wyjątkiem Radnej Urszuli Ptak i Radnego Zbigniewa
Janiszewskiego, którzy byli przeciwni oraz Radnego Jana Rudego, który wstrzymał się od
głosu (podczas głosowania był nieobecny Radny Mirosław Kacianowski) – lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W związku z powyższym zostanie przygotowany projekt uchwały zmieniający tylko dietę
przewodniczącego.
Przewodnicząca odczytała pismo od Spółki „DOMAR” oraz e-mail od Firmy Sandmeister w
sprawie budynków przy ulicy Wielkopolskiej w Złocieńcu.
Radny Tadeusz Koźma:
Czy umowa z Firmą DOMAR jest korzystna dla gminy?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Co znaczy korzystna?
Radna Grażyna Kozak zapytała, z czego wynikają stawki w umowie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Stawki wynikają z rozeznania rynku lokalnego dotyczącego wynajmu lokali. Stawka ma być
zmieniana raz w roku według odpowiednich przeliczników. „DOMAR” nie czyta zapisów
umowy. Mogą wypowiedzieć umowę, jeśli lokator:
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania
szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez
mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi
domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy
pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia
stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty
zaległych i bieżących należności, lub
3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez
wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
4) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub
remontu budynku.
Żaden z tych zapisów nie miał miejsca. Gmina na dzień dzisiejszy wywiązuje się z opłat dla
firmy „DOMAR”. Dawałem deklaracje, że wykupimy kilka lokali, ale ze względu na stan
budżetu tego nie robię. Wykup miał być związany ze zwiększeniem stawki w spłacie
miesięcznej o 1,00 zł, czy 1,50 zł. Nas nie powinno interesować, że ustalona stawka
powoduje, że Spółka ma straty. Nie można mówić, że to nie jest problem Rady. Czy my
chcemy żeby bank rozpoczął egzekucję? My będziemy płacić dzierżawę przez 20 lat. Środki,
jakie w chwili obecnej płacimy mogłyby być policzone, jako zapłata za te lokale. Po
uśrednieniu wyjdzie 4.400 zł za jeden metr. Czy to jest mało? My moglibyśmy zająć się
zarządem. Prosiliśmy o rozliczenie, a oni przysłali nam miesięczne koszty. Z tego wynika, że
nie chcą nam wszystkiego pokazać. Z tego też można wnioskować, że firma konsultingowa
nie traktuje gminy poważnie.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Czy my mamy spłacić ich długi? W takim przypadku to sami moglibyśmy wybudować takie
budynki.
Radny Jerzy Uchroński:
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W spółce jawnej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. Może to jest
niegospodarność spółki?
Radny Zbigniew Janiszewski:
Biorąc pod uwagę ich propozycję to trzeba by było płacić 25 zł za metr kwadratowy + media.
To jest duża przesada. My zastanawialiśmy się, czy podnieść czynsz o 1 zł, a oni chcą 25 zł.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Prosiłem o przedstawienie analizy wykupu mieszkań. Nie przedstawiono mi żadnej
alternatywy. Jest jeszcze wiele kwestii do domówienia. Gdybyśmy im np. płacili 30 tysięcy
złotych miesięcznie to po roku byłaby to kwota 360 tysięcy i za tę kwotę moglibyśmy
przejąć na własność odpowiedni lokal.
Radny Jan Rudy:
Do tej umowy trzeba wziąć prawnika.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Bank czeka na decyzję. Jak mam podpisać długoterminowe zobowiązanie to muszę mieć
zgodę Rady. Nie otrzymałem pełnych danych od firmy.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
My nigdy im nie obiecywaliśmy, że damy im środki, a z umowy wywiązujemy się.
Pani Magdalena Braniecka (Mieszkanka budynku przy ulicy Wielkopolskiej w Złocieńcu):
Od tygodnia nie mamy prądu na klatce schodowej. Na zewnątrz budynku nie ma żarówki. W
innych klatkach schodowych prąd włącza się na 15 sekund i trudno w tym czasie wejść na
ostatnie piętro.

Punkt 5: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła XXVI Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 11.25).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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