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P R O T O K Ó L NR XXVIII/2012
z XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZLOCIENCU
odbytej w dniu 27 grudnia 2012 roku

P R O T O K Ó L NR XXVIII/2012
z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Zlociencu, odbytej w dniu 27 grudnia 2012 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczylo 13 Radnych, co stanowi 87 %
skladu osobowego.
W Sesji udzial wzieli:
- Burmistrz Zlocienca – Pan Waldemar Wlodarczyk,
- Zastepca Burmistrza Zlocienca – Pan Piotr Antonczak,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobron,
a takze: radni powiatowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, szkól, policji,
wojska, prasy, mieszkancy Zlocienca.
Obradom przewodniczyla: Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu Pani Urszula Ptak.
Protokolowaly:
1) Kierownik BRM – Dorota Kowalczyk (od punktu 1 do 9.4))
2) Podinspektor ds. obslugi Rady Miejskiej – Inocenta Jakubik (od punktu 9.5) do 12).

Punkt 1: Otwar cie Sesji i stwier dzenie pr awomocnosci obr ad.
Otwarcia XXVIII Sesji RM dokonala Przewodniczaca Rady Miejskiej - Pani Urszula Ptak
(godz. 10.00). Powitala Radnych i zaproszonych na obrady gosci. Nastepnie Przewodniczaca
stwierdzila prawomocnosc obrad (na sali bylo obecnych 13 radnych). Podczas obrad byli
nieobecni Radni: Malgorzata Janda, Jan Macul.

Punkt 2: Ustalenie por zadku obr ad.
Przewodniczaca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowala, ze wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udzialu w Sesji) porzadek obrad XXVIII Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o jej terminie. Nastepnie odczytala porzadek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Ustalenie porzadku obrad.
3. Przyjecie Protokolu z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Zlociencu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Zlocienca z pracy w okresie miedzysesyjnym – druk nr 337.
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 Zlociencu z pracy w okresie
miedzysesyjnym.
8. Uchwalenie budzetu gminy Zlocieniec na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej
gminy Zlocieniec na lata 2013 - 2024:
1) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespól Zamiejscowy w Koszalinie:
- o przedlozonym projekcie uchwaly budzetowej gminy Zlocieniec na 2013 rok;
- o przedlozonym projekcie uchwaly gminy Zlocieniec o wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2013 -2024;
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2) wnioski komisji problemowych RM w Zlociencu do projektu budzetu gminy Zlocieniec
na 2013 rok;
3) dyskusja;
4) podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zlocieniec na rok 2013 – druk nr
324;
5) podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy
Zlocieniec na lata 2013 – 2024 – druk nr 334.
9. Podjecie uchwal:
1) w sprawie: zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu gminy Zlocieniec na rok
2012 – druk nr 325;
2) w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów
alkoholowych w gminie Zlocieniec na rok 2013 – druk nr 326;
3) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii obowiazujacego na
terenie gminy Zlocieniec w roku 2013 – druk nr 327;
4) w sprawie okreslenia kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu
socjalnym, w celu wyliczenia dotacji pochodzacej z dochodów wlasnych gminy
Zlocieniec na finansowanie centrum integracji spolecznej w roku 2013 – druk nr 330;
5) w sprawie wyboru jednej z okreslonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach metod ustalania oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku nieruchomosci, na których zamieszkuja mieszkancy oraz
ustalenia stawki takiej oplaty oraz stawki oplaty za pojemnik o okreslonej pojemnosci
– druk nr 328;
6) w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci oraz wykazu dokumentów
potwierdzajacych dane zawarte w tej deklaracji – druk nr 329;
7) w sprawie szczególowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczona przez wlasciciela nieruchomosci oplate za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 331;
8) w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy Zlocieniec –
druk nr 332;
9) w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowosci Zlocieniec – druk nr 333;
10) w sprawie harmonogramu oraz wiodacych tematów sesji Rady Miejskiej
w Zlociencu w 2013 roku (plan pracy rady) – druk nr 335;
11) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Zlociencu
na 2013 rok – druk nr 336.
10. Plany pracy komisji stalych Rady Miejskiej w Zlociencu na 2013 rok:
- komisji organizacyjnej – druk nr 338;
- komisji rozwoju gospodarczego i budzetu – druk nr 339;
- komisji zdrowia, spraw spolecznych i bezpieczenstwa publicznego – druk nr 340;
- komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki – druk nr 341;
- komisji wsi i rolnictwa – druk nr 342.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oswiadczenia.
12. Zamkniecie sesji.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) przedstawila propozycje
zmian do porzadku obrad:
I ZMIANA: Do punktu 9 dodaje sie podpunkt 12) w brzmieniu: „projekt uchwaly w sprawie
przyjecia przez gmine Zlocieniec zadan z zakresu wlasciwosci Powiatu Drawskiego – druk nr
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343”;
Przewodniczaca poddala propozycje zmiany pod glosowanie:
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (13 glosów “za”, 0 glosów
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) – przyjela powyzsza ZMIANE.
Przewodniczaca Rady podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na
sali glosowali „za” przyjeciem powyzszej zmiany (podczas glosowania byli nieobecni Radni:
Malgorzata Janda, Jan Macul) - lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.
II ZMIANA: Do punktu 9 dodaje sie podpunkt 13) w brzmieniu: „projekt uchwaly w sprawie
przystapienia do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Zlocieniec – druk nr 344”;
Przewodniczaca poddala propozycje zmiany pod glosowanie:
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (13 glosów “za”, 0 glosów
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) – przyjela powyzsza ZMIANE.
Przewodniczaca Rady podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na
sali glosowali „za” przyjeciem powyzszej zmiany (podczas glosowania byli nieobecni Radni:
Malgorzata Janda, Jan Macul) - lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.
III ZMIANA: Do punktu 9 dodaje sie podpunkt 14) w brzmieniu: „projekt uchwaly w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Zlocieniec – „Skrzyzowanie ul. Drawskiej, ul. Stefana Zeromskiego oraz ul. Boleslawa
Prusa” – druk nr 345”.
Przewodniczaca poddala propozycje zmiany pod glosowanie:
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (13 glosów “za”, 0 glosów
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) – przyjela powyzsza ZMIANE.
Przewodniczaca Rady podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na
sali glosowali „za” przyjeciem powyzszej zmiany (podczas glosowania byli nieobecni Radni:
Malgorzata Janda, Jan Macul) - lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.

Punkt 3: Pr zyjecie Pr otok olu z XXVI I Sesji Rady M iejskiej w Zlociencu.

Przewodniczaca Rady stwierdzila, ze Protokól z XXVII Sesji odbytej w dniu 29 listopada
2012 roku byl wylozony do wgladu w Biurze Rady Miejskiej, a teraz lezy na stole
prezydialnym. Czy ktos ma pytania odnosnie tresci tego Protokolu? W zwiazku z brakiem
pytan przystapiono do glosowania.
Rada Miejska, w glosowaniu jawnym imiennym (13 glosów oddano “za”, 0 glosów
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) – przyjela Protokól Nr XXVII/2012 z XXVII
Sesji Rady Miejskiej w Zlociencu, odbytej w dniu 29 listopada 2012 roku.
Przewodniczaca Rady podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na sali
glosowali „za” przyjeciem Protokolu z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Zlociencu (podczas
glosowania byli nieobecni Radni: Malgorzata Janda, Jan Macul) - lista glosowania imiennego
stanowi zalacznik do protokolu.

Punkt 4: Spr awozdanie Bur mistr za Zlocienca z pr acy w okr esie miedzysesyjnym – dr uk
nr 337.
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Pan Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
W dniu 26 listopada gmina Zlocieniec podpisala umowe na dostawe energii elektrycznej dla
potrzeb oswietlenia drogowego i gminnych jednostek. Bralismy udzial w przetargu z 4
powiatami. Zaoszczedzimy w 2013 roku przeszlo 76 tysiecy zlotych w stosunku do kwoty,
jaka zaplacila gmina za zuzyta energie w okresie wczesniejszym.
Rozstrzygnieto przetarg na obsluge bankowa budzetu gminy Zlocieniec oraz jednostek
organizacyjnych. Umowa zostanie podpisana z PKO BP.
Zostaly podpisane dwie umowy na dofinansowanie inwestycji gminnych. Pierwsza dotyczy
stanicy dla wsi Lubieszewo. Koszt zadania to ok. 70 tysiecy zlotych, w tym dofinansowanie
wyniesie 48 tysiecy zlotych. Drugie zadanie to remont oraz wyposazenie swietlicy wiejskiej
w Starym Worowie. Koszt zadania to 293 tysiace zlotych, w tym dofinansowanie wyniesie
ok. 180 tysiecy zlotych.
Zakonczyl sie przetarg na dowóz dzieci do szkól w roku 2013. Pozostaje dotychczasowy
przewoznik, czyli PKS.

Punkt 5: I nter pelacje i zapytani a Radnych RM or az tr ybuna obywatelska.
Przewodniczaca Rady zapytala, czy Radni zglaszaja jakies interpelacje.
Radni nie zglosili interpelacji.
W Trybunie Obywatelskiej glos zabral Pan Maciej Sobocinski (Mieszkaniec Zlocienca):
Jak beda odbierane smieci z domków letniskowych? Jesli od osoby to nie bedzie to
wiarygodne. Czy bedzie ogloszony przetarg? Czy mieszkaniec bedzie mial wplyw na wybór
wywozacego smieci?

Punkt 6: Odpowiedzi na inter pelacj e i zapytania Radnych RM .
Pan Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Domki letniskowe beda traktowane, jak osrodki wypoczynkowe, czyli beda sobie wybierac
sami uslugodawce. Jesli jednak ktos wytwarza odpady specjalistyczne to ich odbiór bedzie
musial zlecic firmie specjalistycznej.
Do kalkulacji zostala wzieta stawka wyjsciowa, jaka przedstawil nam Zwiazek R -XXI. W
Mielenku bedzie przeladownia smieci, czyli Mielenko przyjmie smieci, a nastepnie zostana
one wywiezione do Slajsina. W pierwszym kwartale 2013 roku nastapi rozruch Regionalnego
Zakladu Gospodarowania Odpadami w Slajsinie.
Do kalkulacji byla brana równiez liczba mieszkanców. Na koniec 2012 roku jest
zameldowanych w gminie Zlocieniec 15554 osób. W projekcie uchwaly sa zaproponowane
dwie stawki: 16,60 zl za odbiór odpadów nieposegregowanych, 14,20 za odpady
posegregowane. Rozpietosc cenowa miedzy tymi stawkami powinna byc wieksza. Dopiero po
roku funkcjonowania tych oplat bedziemy w stanie powiedziec, czy stawki sa wlasciwe.
Przetarg na odbiór nieczystosci stalych oglosi gmina i to gmina zadecyduje kto bedzie
swiadczyl uslugi dla calej gminy. Ustawa nie pozwala na zatrudnienie swoich spólek
gminnych bez przetargu. Mieszkaniec nie bedzie mógl sam wybrac uslugodawcy.
Pan Maciej Sobocinski (Mieszkaniec Zlocienca):
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Chodzi mi o pojemniki ustawione przez gmine.
Pan Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Tymi pojemnikami zajmie sie gmina. Gmina bedzie odpowiadala za polityke smieciowa w
gminie.
Punkt 7: Spr awozdania ustne komisji pr oblemowych Rady M iejskiej w Zl ociencu z
pr acy w okr esie miedzysesyjnym.

Radny Miroslaw Kacianowski (przewodniczacy komisji rewizyjnej):
Komisja 3 grudnia 2012 roku odbyla spotkanie w temacie: „Kontrola prawidlowosci
finansowania zakupów wyposazenia swietlic wiejskich w okresie 2006 – 2011”. Protokól od
jutra bedzie do wgladu w Biurze Rady Miejskiej.
Radny Jerzy Uchronski (Przewodniczacy
bezpieczenstwa publicznego):

komisji

zdrowia,

spraw

spolecznych

i

Komisja w miesiacu grudniu odbyla dwa posiedzenia w dniu 22 grudnia:
- wspólnie ze wszystkimi komisjami problemowymi RM w temacie rozpatrzenia materialów
na XXVIII sesje Rady Miejskiej w Zlociencu.
Komisja pozytywnie zaopiniowala gminny program profilaktyki i rozwiazywania problemów
alkoholowych w gminie Zlocieniec na rok 2013 i Gminny Program Przeciwdzialania
Narkomanii obowiazujacy na terenie gminy Zlocieniec w roku 2013.
– w temacie: wizytowanie internatu w Zlociencu w zwiazku z propozycja zlokalizowania w
nim placówki dziennej opieki dla osób potrzebujacych.
Radna Elzbieta Frankowska (Zastepca Przewodniczacego komisji edukacji, kultury, sportu i
turystyki):

Komisja odbyla dwa posiedzenia:
1) w dniu 11 2012 roku w temacie projekt budzetu gminy Zlocieniec na 2013 rok.
2) w dniu 20 grudnia 2012 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Zlociencu) w sprawie rozpatrzenia materialów na XXVIII sesje Rady Miejskiej w Zlociencu.
Podczas posiedzenia zaproponowano zmiane w projekcie uchwaly w sprawie regulaminu
utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy Zlocieniec druk nr 332 – dotyczaca
zmniejszenia ilosci odpadów budowlanych i rozbiórkowych z proponowanych 3m ³ na 1m³ od
wlasciciela nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i na 1m³
od wlasciciela lokalu w budynku mieszkalnym polozonym na nieruchomosci zabudowanej
budynkiem wielolokalowym.
Radna Grazyna Kozak (Przewodniczaca komisji rozwoju gospodarczego i budzetu):

Komisja odbyla trzy posiedzenia:
1) w dniu 12 grudnia 2012 r. w temacie projektu budzetu gminy na 2013 rok.
Komisja podczas posiedzenia zglosila nastepujace wnioski:
1.Wniosek o ujecie w budzecie gminy Zlocieniec na 2013 rok kwot:
- 204.000,00 zl – dla Spólki „DOMAR” za lokal (ok.60 m²) przy ulicy Wielkopolskiej
w Zlociencu;
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-

43.487,00 zl – dla Zlocienieckego Osrodka Kultury na zaplate rat kapitalowych za
zakup projektora cyfrowego.
Komisja w obu przypadkach nie wskazala zródla finansowania.
2. Wniosek o wystapienie do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim o przeglad
wyremontowanych dróg, ulic i chodników powiatowych znajdujacych sie na terenie gminy
Zlocieniec i ewentualna ich naprawe.
3. Wniosek o przeglad wyremontowanych dróg, ulic i chodników gminnych i ewentualna ich
naprawe.
2) w dniu 19 grudnia 2012 r. w temacie projektu budzetu gminy Zlocieniec na 2013 rok.
Komisja podczas spotkania zapoznala sie z wnioskiem Polskiego Zwiazku Wedkarskiego
Kolo Miejskie Karp Zlocieniec, o zapewnienie srodków pienieznych w kwocie 3.500,00
zlotych na imprezy rekreacyjno wedkarskie na 2013 rok.
Wniosek (8 glosami „przeciw”) zostal negatywnie zaopiniowany, poniewaz zlozono go po
terminie. Zgodnie z Uchwala Nr LVIII/402/2010 z dnia 9 wrzesnia 2010 r. – mieszkancy
gminy Zlocieniec, za posrednictwem radnych i przedstawicieli jednostek pomocniczych
skladaja Burmistrzowi wnioski do projektu uchwaly budzetowej w terminie do 30
wrzesnia roku poprzedzajacego rok budzetowy.
3) w dniu 20 grudnia 2012 r. – wspólnie ze wszystkimi komisjami problemowymi RM w
sprawie rozpatrzenia materialów na XXVIII sesje RM w Zlociencu.
Radny Miroslaw Zurek (Przewodniczacy Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja w miesiacu grudniu odbyla dwa posiedzenia:
1) w dniu 18 grudnia 2012 roku w temacie projektu budzetu gminy na 2013 rok.
Radny Kazimierz Korzeniowski zglosil, ze na terenie solectwa Kosobudy znajduja sie
rozpadajace sie budynki mieszkalne i gospodarcze, które stwarzaja zagrozenie dla
mieszkanców, a szczególnie dla dzieci.
W zwiazku z tym Komisja zawnioskowala o sprawdzenie stanu technicznego w.w budynków
i spowodowanie, aby wlasciciele wlasciwie je zabezpieczyli.
2) w dniu 20 grudnia 2012 roku wspólnie ze wszystkimi komisjami problemowymi RM w
temacie rozpatrzenia materialów na XXVIII sesje Rady Miejskiej w Zlociencu.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu):
Komisja odbyla jedno posiedzenie w dniu 6 grudnia 2012 roku. Tematem posiedzenia byl:
- plan pracy komisji na 2013 rok;
- plany zagospodarowania internatu przy ul. I Dywizji WP 8 w Zlociencu;
- sprawy rózne.
W posiedzeniu Komisji bral udzial Wicestarosta Powiatu Drawskiego Pan Andrzej
Brzeminski oraz Dyrektor Zespolu Szkól Ponadgimnazjalnych Pan Jacek Kozlowski.
Zaproponowano, aby w budynku Internatu utworzyc dom pobytu dziennego, ale Zarzad
Powiatu zmienil w tym temacie zdanie.
Punkt 8: Uchwalenie budzetu gminy Zlocieniec na 2013 r ok or az wieloletniej pr ognozy
finansowej gminy Zl ocieniec na lata 2013 - 2024:
1) opinie Regionalnej I zby Obr achunkowej w Szczecinie Zespól Zamiejscowy w
K oszalinie:
- o pr zedlozonym pr ojekcie uchwal y budzetowej gminy Zlocieniec na 2013 r ok;
- o pr zedlozonym pr oj ekcie uchwal y gminy Zlocieniec o wieloletniej pr ognozi e
finansowej na l ata 2013-2024;
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Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu):
Projekt budzetu gminy Zlocieniec na 2013 rok Rada otrzymala od Burmistrza w ustawowym
terminie.
Przewodniczaca odczytala opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespól
Zamiejscowy w Koszalinie o przedlozonym projekcie uchwaly budzetowej gminy Zlocieniec
na 2013 rok oraz o przedlozonym projekcie uchwaly gminy Zlocieniec o wieloletniej
prognozie finansowej na lata 2013 -2024 (opinie stanowia zalacznik do Protokolu).

Punkt 8: Uchwalenie budzetu gminy Zlocieniec na 2013 r ok or az wieloletniej pr ognozy
finansowej gminy Zl ocieniec na lata 2013 - 2024:
3) dyskusja;
Pan Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Strone dochodowa budzetu dzielimy na dochody wlasne i zewnetrzne (dotacyjne). W roku
2013 dochody wlasne sa praktycznie na poziomie dochodów roku 2012. Wynika to z tego, ze
nie zostal podniesiony podatek od nieruchomosci, a dla turystyki (gastronomia) zostal on
obnizony. Dochody biezace w 2013 roku wyniosa 41.823.350,03 zl. Gospodarka
mieszkaniowa stanowi 8,4% calego dochodu, caly dzial dotyczacy podatków to 40%
dochodów gminy, dochód z tytulu subwencji ogólnej, która sklada sie z czesci
wyrównawczej, równowazacej i oswiatowej to 24,5% dochodów, podatek dochodowy od
osób fizycznych i prawnych to kolejne 15,5%. Daje nam to prawie 90% dochodów. Na 60%
dochodów gmina nie ma wplywu. Dochód ten jest kreowany przez polityke panstwa. Oprócz
dochodów biezacych sa równiez dochody majatkowe, które w 2013 roku wyniosa 8% calosci
dochodów. Na dochody majatkowe skladaja sie dochody ze sprzedazy majatku gminnego
oraz dotacje na wydatki majatkowe. Dochody ze sprzedazy w 2013 roku zostaly obnizone o
10% w stosunku do roku 2012.
Wydatki budzetowe w 2013 roku ksztaltuja sie na poziomie 45.275.883,96 zl, w tym wydatki
biezace to kwota 39.436.057,23 zl i wydatki inwestycyjne 5.839.826,73 zl.
Róznica miedzy dochodami, a wydatkami biezacymi stanowi 2,3 mln zl. Ustawa nie pozwala
nam dokonywac wiekszych wydatków biezacych niz mamy dochodów biezacych.
Wydatki biezace w dziale „transport i lacznosc” wynosza 1,6% calkowitych wydatków, w
dziale „gospodarka mieszkaniowa” - 8%, „administracja publiczna” – 10,4%,
„bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa” – 1,6% ( w tym OSP, Straz Miejska,
WOPR, zarzadzanie kryzysowe), „oswiata i wychowanie” – 25%, „pomoc spoleczna”
21,9%, „gospodarka komunalna i ochrona srodowiska” – 6%, kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego” – 3,4%, „kultura fizyczna” – 2%. Wydatki majatkowe stanowia 13%
wydatków calego budzetu. W budzecie 2013 roku jest 158 tysiecy zlotych nadwyzki.
Potrzeby wydatków sa bardzo duze. Wydatki biezace na 2013 rok zostaly zaplanowane
wedlug najkonieczniejszych potrzeb. Zapotrzebowanie na wydatki majatkowe bylo bardzo,
bardzo duze. Gminy zostaly ustawowo zobligowane do zmniejszenia wydatków. W chwili
obecnej wydajemy srodki tylko na takie inwestycje, na które mozemy otrzymac
dofinansowanie z zewnatrz.
Zaklad Cieplowniczy zlozyl oferte dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej dotyczaca
przejecia kotlowni oraz sieci cieplowniczej w Budowie (ustawa pozwala na przekazanie
bezplatne).
Zlocieniecki Osrodek Kultury jest juz po przetargu n a projektor cyfrowy 3D.
Nie ma jeszcze opinii Kuratora w sprawie utworzenia Zespolu Szkól w Budowie. W rezerwie
celowej sa srodki na podwyzki dla pracowników niepedagogicznych, które beda
uruchamiane przez Burmistrza na wniosek dyrektorów.
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Po sporzadzeniu projektu budzetu wplynal od Zlocienieckiego Osrodka Kultury wniosek o
zabezpieczenie srodków na splate rat za projektor cyfrowy. Zostanie na ten cel wydzielona w
budzecie kwota 43.487,00 zlotych. Szkola Podstawowa Nr 3, Gimnazjum Nr 2 i Przedszkole
zlozyli wnioski o zabezpieczenie w budzecie brakujacych srodków. Kwota przeznaczona na
zaplate skladek ubezpieczenia spolecznego bedzie uwzgledniona w pózniejszym terminie.
Klub Karate Kyokushin zwrócil sie z prosba o dofinansowanie, w kwocie 5.000,00 zl., XIV
Wojewódzkiej Olimpiady Mlodziezy w Karate Kyokushin – Zlocieniec 2013. Przekazemy na
ten cel srodki z „Promocji”.
Zlozylismy wniosek do Marszalka o srodki na wykonanie II etapu drogi do Kosobud.
Otrzymalismy pozytywna decyzje, ale nie znamy jeszcze wysokosci przyznanej kwoty.
W wyniku wypracowanego stanowiska w sprawie budynków na ulicy Wielkopolskiej Gmina
wykupi od Spólki DOMAR trzy mieszkania z zaplata rozlozona na trzy lata: w 2013 roku –
204.000,00 zl., w 2014 roku – 144.000,00 zl., w 2015 roku 274.000,00 zl..
Musimy zabezpieczyc kwote 4.100,00 zl na oplate przedszkola dla dziecka, które jest
mieszkancem gminy Zlocieniec, a uczeszcza do przedszkola w Czaplinku.
Ludowy Klub Sportowy z Bobrowa przekazal swoja dotacje w wysokosci 4.000,00 zl, która
otrzymal na tenis stolowy, na rzecz klubów sportowych zajmujacych sie ta dyscyplina
sportowa.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu):
Zapotrzebowanie do projektu budzetu na 2013 rok bylo ogromne. Dobrze by bylo, aby
wydatki majatkowe mogly byc wieksze.
Pan Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Poprawki do projektu budzetu, które podalem uwzgledniaja równiez wnioski zgloszone przez
komisje Rady.
Pani Teresa Dobron (Skarbnik Gminy Zlocieniec):
Przedstawie Panstwu autopoprawki Burmistrza do projektu budzetu gminy Zlocieniec na
2013 rok:
Zmniejszamy w wydatkach biezacych w dziale 600 kwote o 6.000,00 zl, a w dziale 700 o
189.000,00 zl, a zwiekszamy wydatki majatkowe o 204.000,00 zl.
W dziale 801 „oswiata” zmniejszamy dotacje dla przedszkola prywatnego o 4.100,00 zl. i
przekazujemy ja na oplate za uczeszczanie dziecka z gminy Zlocieniec do przedszkola w
Czaplinku. W zalaczniku nr 14 w pozycji 1 zmniejszamy kwote o 4.100,00 zl.
Dotacja dla ZOK sie nie zmienia, ale bedzie podzielona na splate kredytu oraz na projektor
cyfrowy (zmiana w zalaczniku nr 11).
W zalaczniku nr 13 zabieramy kwote 4.000,00 zl z Ludowego Klubu Sportowego Bobrowo
„tenis stolowy”. Dodajemy na tenis stolowy dla UKS „Orlik” 1.000,00 zl., dla ZTTS 1.000,00
zl oraz dla UKS „Traper” 2.000,00 zl.

Punkt 8: Uchwalenie budzetu gminy Zlocieniec na 2013 r ok or az wieloletniej pr ognozy
finansowej gminy Zl ocieniec na lata 2013 - 2024:
3) podjecie uchwal y w spr awie uchwalenia budzetu Gminy Zlocieniec na r ok 2013 –
dr uk nr 324;
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) odczytala projekt uchwaly
budzetowej.
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Pan Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Po negocjacjach ze zwiazkami zawodowymi ustalono 4% dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) poddala pod glosowanie
zapis § 14 uchwaly budzetowej zwiekszajacy dodatek motywacyjny dla nauczycieli z 3% na
4%.
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (13 glosów “za”, 0 glosów
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) przyjela powyzsza zmiane.
Przewodniczaca Rady podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na
sali glosowali „za” przyjeciem zmiany. Podczas glosowania byli nieobecni Radni:
Malgorzata Janda, Jan Macul – lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.
Nastepnie przystapiono do glosowania nad budzetem gminy Zlocieniec na 2013 rok wraz z
autopoprawkami Burmistrza.
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (12 glosów “za”, 1 glos
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) – podjela Uchwale Nr XXVIII/238/2012 w
sprawie uchwalenia budzetu gminy Zlocieniec na rok 2013, stanowiaca zalacznik do
protokolu.
Przewodniczaca Rady podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na
sali glosowali „za” przyjeciem budzetu za wyjatkiem Radnego Miroslawa Kacianowskiego,
który byl przeciwny. Podczas glosowania byli nieobecni Radni: Malgorzata Janda, Jan Macul
– lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.

Punkt 8: Uchwalenie budzetu gminy Zlocieniec na 2013 r ok or az wieloletniej pr ognozy
finansowej gminy Zl ocieniec na lata 2013 - 2024:
5) podjecie uchwaly w spr awie uchwaleni a wiel oletniej pr ognozy finansowej gminy
Zlocieniec na l ata 2013 – 2024 – dr uk nr 334.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) odczytala projekt uchwaly
na druku nr 334, a nastepnie poddala go pod glosowanie.
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (13 glosów “za”, 0 glosów
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) – podjela Uchwale Nr XXVIII/239/2012 w
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zlocieniec na lata 2013-2024,
stanowiaca zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Rady podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na
sali glosowali „za” przyjeciem uchwaly. Podczas glosowania byli nieobecni Radni:
Malgorzata Janda, Jan Macul – lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) podziekowala za zyczenia
swiateczne, jakie otrzymala Rada, a nastepnie oglosila 15 minut przerwy w obradach (od
godziny 12.15 do 12.30).

Punkt 9: Podjecie uchwal:

1) w spr awie: zmiany uchwaly w spr awie uchwalenia budzetu gminy Zlocieniec na
r ok 2012 – dr uk nr 325;
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Pani Teresa Dobron (Skarbnik Gminy Zlocieniec):
Radni otrzymali projekt uchwaly na druku nr 325 z autopoprawkami Burmistrza.
Chcialabym przedstawic jeszcze jedna zmiane: zwiekszaja sie dochody z podatku od
czynnosci cywilnoprawnych o 39.000,00 zl. Srodki te zostaja przeznaczone na splate odsetek
za kredyty w rachunku biezacym.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) poddala pod glosowanie
powyzsza zmiane.
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (13 glosów “za”, 0 glosów
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) przyjela powyzsza zmiane.
Przewodniczaca Rady podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na
sali glosowali „za” przyjeciem zmiany. Podczas glosowania byli nieobecni Radni:
Malgorzata Janda, Jan Macul – lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (13 glosów “za”, 0 glosów
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) – podjela Uchwale Nr XXVIII/240/2012 w
sprawie: zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu gminy Zlocieniec na rok 2012,
stanowiaca zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Rady podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na
sali glosowali „za” przyjeciem uchwaly. Podczas glosowania byli nieobecni Radni:
Malgorzata Janda, Jan Macul – lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.

Punkt 9: Podjecie uchwal:
2) w spr awie gminnego pr ogr amu pr ofilaktyki i r ozwi azywania pr oblemów
alkohol owych w gminie Zlocieniec na r ok 2013 – dr uk nr 326;

Pan Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Polska zajmuje 19 miejsce co do sprzedazy alkoholu w Europie. W odpowiedzi na zadane mi
pytania podczas wspólnego posiedzenia komisji informuje, ze w 2011 roku sprzedano w
gminie Zlocieniec alkohol na kwote 13.657.150 zl, w tym alkohol do 4,5% oraz piwo na
kwote 7.411.092 zl., powyzej 4,5% do 18% na kwote 1.339.030 zl., powyzej 18% na kwote
4.907.028 zl. Nie mozemy mówic tu o spozyciu alkoholu na taka kwote, poniewaz ktos mógl
alkohol u nas kupic i go wywiezc, albo kupic alkohol w innym miescie i przywiezc go do
Zlocienca. Nie mozna mówic w tym momencie o spozyciu alkoholu na jednego mieszkanca.
Takich wskazników nie prowadzimy.
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym(13 glosów “za”, 0 glosów
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) – podjela Uchwale Nr XXVIII/241/2012 w
sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w
gminie Zlocieniec na rok 2013, stanowiaca zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Rady podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na
sali glosowali „za” przyjeciem uchwaly. Podczas glosowania byli nieobecni Radni:
Malgorzata Janda, Jan Macul – lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.

Punkt 9: Podjecie uchwal:
3) w spr awie Gminnego Pr ogr amu Pr zeciwdzialania Nar komanii obowiazuj acego na
ter enie gminy Zl ocieniec w r oku 2013 – dr uk nr 327;
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Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu):
Jeszcze kilka lat temu wydawalo sie, ze ten problem nas nie dotyczy, ale niestety jest inaczej.
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (13 glosów “za”, 0 glosów
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) – podjela Uchwale Nr XXVIII/242/2012 w
sprawie Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii obowiazujacego na terenie gminy
Zlocieniec w roku 2013, stanowiaca zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Rady podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na
sali glosowali „za” przyjeciem uchwaly. Podczas glosowania byli nieobecni Radni:
Malgorzata Janda, Jan Macul – lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.
Punkt 9: Podjecie uchwal:
4) w spr awie okr eslenia kwoty, o któr ej mowa w ar t. 10 ust. 4 ustawy o zatr udnieniu
socjalnym, w celu wyliczenia dotacji pochodzacej z dochodów wl asnych gminy
Zlocieniec na finansowanie centr um integr acji spolecznej w r oku 2013 – dr uk nr
330;

Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) odczytala projekt uchwaly
na druku nr 330.
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (13 glosów “za”, 0 glosów
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) – podjela Uchwale Nr XXVIII/243/2012 w
sprawie okreslenia kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w
celu wyliczenia dotacji pochodzacej z dochodów wlasnych gminy Zlocieniec na finansowanie
dzialalnosci centrum integracji spolecznej w roku 2013, stanowiaca zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Rady podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na
sali glosowali „za” przyjeciem uchwaly. Podczas glosowania byli nieobecni Radni:
Malgorzata Janda, Jan Macul – lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.
Punkt 9: Podjecie uchwal:
5) w spr awie wybor u jednej z okr eslonych w ar t. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utr zymaniu
czystosci i por zadku w gminach metod ustalenia oplaty za gospodar owanie odpadami
komunalnymi w pr zypadku nier uchomosci, na któr ych zamieszkuj a mieszkancy or az
ustalenia stawki takiej oplaty or az stawki oplaty za poj emnik o okr eslonej poj emnosci –
dr uk nr 328.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) odczytala projekt uchwaly
na druku nr 328.
Radna Grazyna Kozak stwierdzila, ze róznica w cenie przy selektywnej zbiórce odpadów w
wysokosci 2,40 zlotych jest zbyt mala, aby zachecic mieszkanców do segregacji odpadów.
Zaproponowala stawke za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
nieruchomosci, na której zamieszkuja mieszkancy w wysokosci 20 zlotych od kazdego
mieszkanca zamieszkujacego dana nieruchomosc i 10 zlotych jezeli odpady zbierane sa i
odbierane selektywnie.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu):
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Zaproponowala stawke za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
nieruchomosci, na której zamieszkuja mieszkancy w wysokosci 16,60 zlotych od kazdego
mieszkanca zamieszkujacymi dana nieruchomosc i 12,20 zlotych jezeli odpady zbierane sa i
odbierane selektywnie.
Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Stawka za odpady wyliczona jest w kwocie 16,61 zl w sklad, której wchodza miedzy innymi
koszty przewoznika i odbioru odpadów. Male wspólnoty mieszkaniowe beda w stanie
segregowac odpady, natomiast duze beda mialy z tym problem. Uwazam, ze wskaznik
odnosnie stawki jest dobrze naliczony.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu):
Mam nadzieje, ze w praktyce wyjda rzeczywiste koszty za gospodarowanie odpadami.
Uchwala obowiazywac bedzie dopiero od 1 lipca 2013 roku.
Radna Grazyna Kozakzaproponowala stawke za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
przypadku nieruchomosci, na której zamieszkuja mieszkancy w wysokosci 11,20 zlotych od
kazdego mieszkanca jezeli odpady zbierane sa i odbierane selektywnie.
Radny Miroslaw Kacianowski:
Jestem temu przeciwny, poniewaz te kwoty powinny wynikac z kalkulacji. Nie potrafie
odpowiedziec mieszkancom na pytanie skad jest taka duza podwyzka. Obecna cena za smieci
w Spóldzielni Mieszkaniowej wynosi 6,50 zlotych jest to wiec podwyzka o 10 zlotych. Cena
na bramie w Mielenku wzrosla z 200,00 zl do 240,00 zl netto za jedna tone.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Kazda stawka powinna byc poparta kalkulacja. Stawka, która wynika z rzeczywistych
kosztów jest taka, a nie inna. Nie moze byc nizsza, poniewaz bedzie to oznaczalo, ze gmina
cos daruje mieszkancom. Ustawa nakazuje selektywna segregacje odpadów, jezeli ktos tego
nie bedzie robil to popelnia wykroczenie. Jest to oblig ustawowy, który obowiazywac bedzie
od 1 lipca 2013 roku. To, ze zaplacimy drozej nie zwalniac nas bedzie od selekcjonowania
odpadów.
Radna Grazyna Kozak stwierdzila, ze po przeliczeniu róznica miedzy stawka 16,60 zl za
odpady zmieszane i 12,20 zl za odpady segregowane wynosic bedzie 67,4%. W zwiazku z
tym zaproponowala równiez zmiany w § 3 ust. 2 dotyczace ustalenia stawki za pojemnik z
odpadami komunalnymi powstalymi na danej nieruchomosci.
Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Kalkulacja przedstawiona w tej chwili jest prawidlowa. Wyliczenie zrobione jest na
podstawie obowiazujacych zasad z uwzglednieniem wielu czynników. Roczny koszt brutto na
jedna osobe wynosic bedzie 90,72 zl, a na miesiac bedzie to kwota 7,56 zl. Na dzien
dzisiejszy nie wiemy za jaka cene przewoznik bedzie wywozil smiecie. Koszty niezalezne,
które powstana powinny byc uwzglednione w kalkulacji. Organ nadzorczy bedzie
weryfikowal uchwale i jezeli beda niezgodnosci to ja odrzuci.
Radny Miroslaw Kacianowski zapytal, czy odpady segregowane na bramie w Mielenku beda
przyjmowane za darmo.
Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
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Tak.
Radny Miroslaw Kacianowski:
To dlaczego nie mamy zrobionej kalkulacji?
Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Obnizenie stawki spowoduje mniejsza czestotliwosc wozenia. Nizsza oplata ma byc tez
zacheta dla mieszkanca do segregacji odpadów.
Radny Miroslaw Kacianowski:
Przyjmujemy zalozenie, ze na bramie w Mielenku nie mamy zadnej znizki.
Piotr Antoncza (Z-ca Burmistrza Zlocienca):
W Slajsinie w cenie na bramie jest wkalkulowany transport. To jest troche mylace, ze w
Mielenku i w Slajsinie nie bedzie oplaty za transport.
Radny Miroslaw Kacianowski:
Mysle, ze róznica w tych kosztach jest zle trafiona. Nalezy zrobic szczególowa kalkulacje.

Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Kalkulacja jest zrobiona na bazie dzisiejszych wskazników. Nikt nie wie jak to wszystko
bedzie funkcjonowalo w praktyce. Na zachodzie system ten funkcjonuje kilkadziesiat lat, a
my dopiero w to wchodzimy. Na dzien dzisiejszy nie jestem w stanie powiedziec w jakim
stopniu beda segregowane smieci. Gmina musi wskazac miejsce, gdzie mieszkaniec bedzie
mógl oddac odpady wielogabarytowe.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu):
Ustawodawca zle to przemyslal, nie powinno byc podzialu na odpady segregowane i nie
segregowane.
Radny Miroslaw Kacianowski:
Oplata ma charakter podatku i nie bylaby rozliczana. Gmina bedzie to okreslala
bezwynikowo. Na dzien dzisiejszy nie jestesmy w stanie okreslic wyniku.
Zapytal, czy wynik na koniec 2013 roku bedzie stanowil podstawe dla roku 2014.
Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Najlepiej bedzie okreslic pewne rzeczy po uplywie roku. Oczyszczalnia miejska prowadzi
dokladna ewidencje, kto ile zrzucil plynnych odpadów. Na tej samej zasadzie beda dzialaly
smieci. Wszyscy, którzy dostana koncesje z gminy beda musieli skladac dokladne
sprawozdania.
Radny Miroslaw Kacianowski:
Nie mam watpliwosci, ze bedzie wiadomo, jakie to beda koszty.
Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Nie odpowiem na to pytanie w stu procentach. Dzisiaj nawet fachowcy nie sa w stanie
wypowiedziec sie w tej sprawie.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
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Musimy podjac caly pakiet uchwal. Moze sie okazac, ze 31 grudnia ogloszona zostanie
nowelizacja do ustawy. Sa gminy, które nie podejmuja uchwal i tym samym ryzykuja. Rzad
powinien tym sie zajac.
Radny Waldemar Buca zapytal, jak bedzie wygladala sprawa pojemników na smieci.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Pojemnikami bedzie obciazony wlasciciel nieruchomosci. Rzad pracuje nad tym, aby
obowiazek przerzucic na gminy.
Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Gmina musi zebrac deklaracje od mieszkanców do konca marca. Musimy tez zaplanowac,
gdzie postawic pojemniki do segregacji smieci. Zachecamy mieszkanców do segregacji
odpadów.
Pan Maciej Sobocinski (Mieszkaniec Zlocienca) zapytal, czy w przypadku, gdy smieci beda
wywozone luzem, lub prasowane, stawka bedzie rózna.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) zaproponowala, aby w § 2
w ust. 2 stawke 14,20 zl zmienic na 12,20 zl.
Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Stwierdzil, ze obnizenie stawki za odbiór odpadów posegregowanych zacheci mieszkanców
do segregacji.
Radna Grazyna Kozak poinformowala, ze zmiana stawki w ustepie 2 w § 2 projektu uchwaly
spowoduje zmiane stawek w ustepie 2 w § 3. Stawki te zmienia sie w nastepujacy sposób:
Za pojemnik o pojemnosci 110 i 120 litrów – 11,06 zl, o pojemnosci 240 litrów – 20,54 zl, a
za pojemnik o pojemnosci 1100 litrów – 55,31 zl.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) poddala pod glosowanie
zmiany w § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 2:
W § 2 ustep 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala sie nizsza stawke oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomosci, na których zamieszkuja mieszkancy, w
wysokosci 12,20 zl miesiecznie od kazdego mieszkanca zamieszkujacego dan a
nieruchomo sc, jezeli odpady sa zbierane i odbierane w sposób selektywny.” oraz
W § 3 ustep 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jezeli odpady sa zbierane i odbierane w sposób
selektywny, ustala sie nizsza stawke oplaty, o której mowa w ust. 1 tj. za pojemnik:
1) pojemnosci 110 l i 120 l – w wysokosci 11,06 zl,
2) pojemnosci 240 l – w wysokosci 20,54 zl,
3) pojemnosci 1100 l – w wysokosci 55,31 zl.”
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym (8 glosów “za”, 0 glosów “przeciw”, 5
glosów “wstrzymujacych sie”) przyjela wyzej wymienione zmiany do projektu uchwaly w
sprawie wyboru jednej z okreslonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach metod ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
przypadku nieruchomosci, na których zamieszkuja mieszkancy oraz ustalenia stawki takiej
oplaty oraz stawki oplaty za pojemnik o okreslonej pojemnosci.
Przewodniczaca Rady podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na sali
glosowali „za” przyjeciem zmian do projektu uchwaly na druku 328 za wyjatkiem Radnych:
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Elzbiety Frankowskiej, Miroslawa Kacianowskiego, Kazimierza Korzeniowskiego, Jerzego
Uchronskiego, Miroslawa Zurka, którzy wstrzymali sie od glosu. Podczas glosowania byla
nieobecna Radna Malgorzata Janda i Radny Jan Macul – lista glosowania imiennego stanowi
zalacznik do protokolu.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) zapytala, czy sa jeszcze
jakies propozycje zmian do projektu uchwaly na druku nr 328.
W zwiazku z brakiem propozycji zmian Radni przystapili do glosowania nad projektem
uchwaly w sprawie wyboru jednej z okreslonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach metod ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku nieruchomosci, na których zamieszkuja mieszkancy oraz
ustalenia stawki takiej oplaty oraz stawki oplaty za pojemnik o okreslonej pojemnosci (po
zmianach).
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym (8 glosów “za”, 1 glos “przeciw”, 4 glosy
“wstrzymujace sie”) – podjela Uchwale Nr XXVIII/244/2012 w sprawie wyboru jednej z
okreslonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach metod
ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomosci, na
których zamieszkuja mieszkancy oraz ustalenia stawki takiej oplaty oraz stawki oplaty za
pojemnik o okreslonej pojemnosci, stanowiaca zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Rady podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na sali
glosowali „za” przyjeciem uchwaly za wyjatkiem Radnego Miroslawa Kacianowskiego, który
byl przeciwny uchwale oraz Radnych: Elzbiety Frankowskiej, Kazimierza Korzeniowskiego,
Jerzego Uchronskiego, Miroslawa Zurka, którzy wstrzymali sie od glosu. Podczas glosowania
byla nieobecna Radna Malgorzata Janda i Radny Jan Macul – lista glosowania imiennego
stanowi zalacznik do protokolu.
Punkt 9: Podjecie uchwal:
6) w spr awie wzor u deklar acji o wysokosci oplaty za gospodar owanie odpadami
komunalnymi skladanej pr zez wl ascicieli nier uchomosci or az wykazu dokumentów
potwier dzaj acych dane zawar te w tej deklar acji – dr uk nr 329.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) odczytala projekt uchwaly
na druku nr 329.
Radny Miroslaw Kacianowski zapytal, czy druk deklaracji moze byc w ciagu roku zmieniony.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Nie ma przeciwwskazan, ale wprowadziloby to duze zamieszanie i nie powinnismy tego
robic.
Radny Miroslaw Kacianowski:
Jak mam zlozyc deklaracje, gdzie rodzice zmarli i w mieszkaniu nikt nie mieszka?
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Wlasciciel mieszkania ma 14 dni na zlozenie nowej deklaracji.
Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Sytuacje, które nie sa ujete w deklaracji beda rozpatrywane indywidualnie. Nie mozna
zmienic deklaracji, mozna zmienic tylko dane.
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Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (11 glosów “za”, 1 glos
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) – podjela Uchwale Nr XXVIII/245/2012 w
sprawie wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
skladanej przez wlascicieli nieruchomosci oraz wykazu dokumentów potwierdzajacych dane
zawarte w tej deklaracji, stanowiaca zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Rady podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na sali
glosowali „za” przyjeciem uchwaly za wyjatkiem Radnego Miroslawa Kacianowskiego, który
byl przeciw uchwale. Podczas glosowania byla nieobecna Radna Elzbieta Frankowska, Radna
Malgorzata Janda i Radny Jan Macul – lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do
protokolu.
Punkt 9: Podjecie uchwal:
7) w spr awie szczególowego sposobu i zakr esu swiadczenia uslug w zakr esie odbier ania
odpadów komunalnych od wlascicieli nier uchomosci i zagospodar owani a tych odpadów,
w zamian za uiszczona pr zez wlasciciela nier uchomosci oplate za gospodar owanie
odpadami k omunalnymi – dr uk nr 331.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) odczytala projekt uchwaly
na druku nr 331, a nastepnie stwierdzila, ze projekt byl omawiany na komisji.
W zwiazku z zaproponowanymi na komisji zmianami w regulaminie utrzymania czystosci i
porzadku na terenie gminy Zlocieniec, dotyczacymi
zmniejszenia ilosc odpadów
budowlanych i rozbiórkowych z proponowanych 3m³ na 1m³ na 1 rok od wlasciciela
nieruchomosci zabudowanej budynkiem jednorodzinnym i od wlasciciela nieruchomosci
zabudowanej budynkiem wielolokalowym, konieczne jest wprowadzenie poprawek do
projektu uchwaly w sprawie szczególowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczona przez wlasciciela nieruchomosci oplate za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Radna Grazyna Kozak:
Zaproponowala 2m³ odpadów dla wlascicieli domków jednorodzinnych i 1m³ dla wlascicieli
lokali w budynkach wielolokalowych.
Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Pojemniki na odpady sa róznej wielkosci.
Radny Miroslaw Kacianowski:
Dlaczego Burmistrz ma doplacac
Mieszkaniowej nikt nie doplaca.

do

domków

jednorodzinnych?

Do

Spóldzielni

Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Czym sie rózni mieszkanie w bloku 4-pokojowe od domku jednorodzinnego. Cena powinna
byc jednakowa dla wszystkich.

Radna Grazyna Kozak:
W uchwale zapis ten jest rozdzielony.
Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Jest to po to, zeby nie bylo niedomówien.
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Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) poddala pod glosowanie
zmiany, które dotycza:
- §1. ust.1 pkt 6),
- §1. ust.2 pkt 7),
- §1. ust.4,
- §4. ust.8,
- §4. ust.9,
Rada Miejska w Zlociencu w glosowaniu jawnym imiennym (6 glosów „za”, 5 glosów
„przeciw”, 2 glosy „wstrzymujace sie”) przyjela wyzej wymienione zmiany do projektu
uchwaly w sprawie szczególowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczona przez wlasciciela nieruchomosci oplate za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Przewodniczaca podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze radni obecni na sali glosowali
nastepujaco:
- „za” przyjeciem zmian do projektu uchwaly na druku nr 331 glosowali Radni:
Zbigniew Janiszewski, Tadeusz Kozma, Stanislaw Picheta, Urszula Ptak, Jan Rudy,
Jerzy Uchronski;
- „przeciw” zmianom glosowali Radni: Waldemar Buca, Miroslaw Kacianowski,
Kazimierz Korzeniowski, Grazyny Kozak, Miroslaw Zurek;
- „wstrzymali sie” od glosu Radni: Elzbieta Frankowskia i Radny Andrzej Kozubek.
Podczas glosowania byla nieobecna Radna Malgorzata Janda i Radny Jan Macul –
lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) zapytala czy sa jeszcze
jakies propozycje zmian do projektu uchwaly na druku nr 331.
W zwiazku z brakiem propozycji zmian radni przystapili do glosowania nad projektem
uchwaly w sprawie szczególowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczona przez wlasciciela nieruchomosci oplate za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (po zmianach).
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (7 glosów “za”, 2 glosy
“przeciw”, 4 glosy “wstrzymujace sie”) – podjela Uchwale Nr XXVIII/246/2012 w sprawie
szczególowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczona przez wlasciciela nieruchomosci oplate za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, stanowiaca zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Rady podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na sali
glosowali „za” przyjeciem uchwaly za wyjatkiem Radnego Miroslawa Kacianowskiego i
Radnej Grazyny Kozak, którzy byli przeciw uchwale. Radna Elzbieta Frankowskia, Radny
Kazimierz Korzeniowski, Radny Andrzej Kozubek i Radny Miroslaw Zurek wstrzymali sie
od glosu. Podczas glosowania byla nieobecna Radna Malgorzata Janda i Radny Jan Macul –
lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.
Punkt 9: Podjecie uchwal:
8) w spr awie r egulaminu utr zymania czystosci i por zadku na ter enie gminy Zlocieniec –
dr uk nr 332.
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Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) odczytala projekt uchwaly
na druku nr 332, a nastepnie stwierdzila, ze projekt byl omawiany na komisji i zapytala czy sa
jakies propozycje zmian do projektu uchwaly.
Komisja wspólna na spotkaniu w dniu 20 grudnia 2012 roku zaproponowala zmiany do
projektu uchwaly w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy
Zlocieniec. Zmiana dotyczyc bedzie zmniejszenia ilosc odpadów budowlanych i
rozbiórkowych z proponowanych 3m³ na 1m³ na 1 rok od wlasciciela nieruchomosci
zabudowanej budynkiem jednorodzinnym i od wlasciciela nieruchomosci zabudowanej
budynkiem wielolokalowym.
W zwiazku z tym nalezy wniesc poprawki w:
- §3. ust. 1 pkt 7;
- §5. ust. 6;
- §8. ust. 10;
- §8. ust. 11.
Rada Miejska w Zlociencu w glosowaniu jawnym imiennym (7 glosów „za”, 2 glosy
„przeciw”, 4 glosy „wstrzymujace sie”) przyjela wyzej wymienione zmiany do projektu
uchwaly w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy Zlocieniec.
Przewodniczaca Podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na sali
glosowali za przyjeciem zmian do projektu uchwaly na druku nr 332 za wyjatkiem Radnego
Miroslawa Kacianowskiego i Radnej Grazyny Kozak, którzy byli przeciw zmianom do
projektu uchwaly. Radna Elzbieta Frankowskia, Radny Kazimierz Korzeniowski, Radny
Andrzej Kozubek i Radny Miroslaw Zurek wstrzymali sie od glosu. Podczas glosowania
byla nieobecna Radna Malgorzata Janda i Radny Jan Macul – lista glosowania imiennego
stanowi zalacznik do protokolu.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) zapytala czy sa jeszcze
jakies propozycje zmian do projektu uchwaly na druku nr 332.
W zwiazku z brakiem propozycji zmian radni przystapili do glosowania nad projektem
uchwaly w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy Zlocieniec
(po zmianach).
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (11 glosów “za”, 2 glosy
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) – podjela Uchwale Nr XXVIII/247/2012 w
sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy Zlocieniec, stanowiaca
zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na sali
glosowali za przyjeciem uchwaly za wyjatkiem Radnego Miroslawa Kacianowskiego i
Radnej Grazyny Kozak, którzy byli przeciwni uchwale. Podczas glosowania byla nieobecna
Radna Malgorzata Janda i Radny Jan Macul – lista glosowania imiennego stanowi zalacznik
do protokolu.
Punkt 9: Podjecie uchwal:
9) w spr awie nadania nazwy r ondu w miejscowosci Zl ocieniec – dr uk nr 333.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) odczytala projekt uchwaly
na druku nr 333, a nastepnie stwierdzila, ze projekt byl omawiany na komisji i poddala go pod
glosowanie.
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Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (12 glosów “za”, 0 glosów
“przeciw”, 1 glos “wstrzymujacy sie”) – podjela Uchwale Nr XXVIII/248/2012 w sprawie
nadania nazwy rondu w miejscowosci Zlocieniec, stanowiaca zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na sali
glosowali za przyjeciem uchwaly za wyjatkiem Radnego Jerzego Uchronskiego, który
wstrzymal sie od glosu. Podczas glosowania byla nieobecna Radna Malgorzata Janda i
Radny Jan Macul – lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.
Punkt 9: Podjecie uchwal:
10) w spr awie har monogr amu or az wiodacych tematów sesji Rady M iejskiej
w Zlociencu w 2013 r oku (plan pr acy r ady) – dr uk nr 335.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) odczytala projekt uchwaly
na druku nr 335, a nastepnie stwierdzila, ze projekt byl omawiany na komisji i poddala go pod
glosowanie.
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (13 glosów “za”, 0 glosów
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) – podjela Uchwale Nr XXVIII/249/2012 w
sprawie harmonogramu oraz wiodacych tematów sesji Rady Miejskiej w Zlociencu w 2013
roku (plan pracy rady), stanowiaca zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na sali
glosowali za przyjeciem uchwaly. Podczas glosowania byla nieobecna Radna Malgorzata
Janda i Radny Jan Macul – lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.
Punkt 9: Podjecie uchwal:
11) w spr awie zatwier dzenia planu pr acy k omisji r ewizyjnej Rady M iejskiej w
Zlociencu na 2013 r ok – dr uk nr 336.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) – odczytala projekt uchwaly
na druku nr 336, a nastepnie stwierdzila, ze projekt byl omawiany na komisji i poddala go pod
glosowanie.
Radny Miroslaw Kacianowski:
Ostatni punkt w planie pracy komisji rewizyjnej dotyczacy kontroli rozliczenia modernizacji
kina jest kontynuacja kontroli z roku poprzedniego.
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (12 glosów “za”, 0 glosów
“przeciw”, 1 glos “wstrzymujac sie”) – podjela Uchwale Nr XXVIII/250/2012 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Zlociencu na 2013 rok,
stanowiaca zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na sali
glosowali za przyjeciem uchwaly za wyjatkiem Radnego Jana Rudego, który wstrzymal sie od
glosu. Podczas glosowania byla nieobecna Radna Malgorzata Janda i Radny Jan Macul – lista
glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.
Punkt 9: Podjecie uchwal:
11) w spr awie pr zyjecia pr zez gmine Zlocieniec zadan z zakr esu wlasciwosci Powiatu
Dr awskiego – dr uk nr 343.
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Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) odczytala projekt uchwaly
na druku nr 343, a nastepnie stwierdzila, ze projekt byl omawiany na komisji i poddala go po
glosowanie.

Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (13 glosów “za”, 0 glosów
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) – podjela Uchwale Nr XXVIII/251/2012 w
sprawie przyjecia przez gmine Zlocieniec zadan z zakresu wlasciwosci Powiatu Drawskiego,
stanowiaca zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na sali
glosowali za przyjeciem uchwaly. Podczas glosowania byla nieobecna Radna Malgorzata
Janda i Radny Jan Macul – lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.
Punkt 9: Podjecie uchwal:
12) w spr awie pr zystapienia do spor zadzenia zmiany studium uwar unkowan
i kier unków zagospodar owania pr zestr zennego gminy Zl ocieniec – dr uk nr 344.

Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) odczytala projekt uchwaly
na druku nr 344, a nastepnie stwierdzila, ze projekt byl omawiany na komisji i poddala go po
glosowanie.
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (13 glosów “za”, 0 glosów
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) – podjela Uchwale Nr XXVIII/252/2012 w
sprawie
przystapienia
do
sporzadzenia
zmiany
studium
uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zlocieniec, stanowiaca zalacznik do
protokolu.
Przewodniczaca Podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na sali
glosowali za przyjeciem uchwaly. Podczas glosowania byla nieobecna Radna Malgorzata
Janda i Radny Jan Macul – lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.

Punkt 9: Podjecie uchwal:
13) w spr awie pr zystapienia do spor zadzenia miejscowego planu zagospodar owania
pr zestr zennego gminy Zlocieniec – „ Skr zyzowanie ul. Dr awskiej, ul. Stefana
Zer omskiego or az ul. Boleslawa Pr usa” – dr uk 345.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) odczytala projekt uchwaly
na druku nr 345, a nastepnie stwierdzila, ze projekt byl omawiany na komisji i poddala go pod
glosowanie.
Rada Miejska w Zlociencu, w glosowaniu jawnym imiennym (13 glosów “za”, 0 glosów
“przeciw”, 0 glosów “wstrzymujacych sie”) – podjela Uchwale Nr XXVIII/253/2012 w
sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Zlocieniec – „Skrzyzowanie ul. Drawskiej, ul. Stefana Zeromskiego oraz ul. Boleslawa
Prusa”, stanowiaca zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Podsumowujac glosowanie stwierdzila, ze wszyscy radni obecni na sali
glosowali za przyjeciem uchwaly. Podczas glosowania byla nieobecna Radna Malgorzata
Janda i Radny Jan Macul – lista glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.
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Punkt 10: Plany pr acy komisji stalych Rady M iejskiej w Zl ociencu na 2013 r ok:
- komisji or ganizacyjnej – dr uk nr 338;
- komisji r ozwoju gospodar czego i budzetu – dr uk nr 339;
- komisji zdr owi a, spr aw spolecznych i bezpieczenstwa publicznego – dr uk nr 340;
- komisji edukacji, kultur y, spor tu i tur ystyki – dr uk nr 341;
- komisji wsi i r olnictwa – dr uk nr 342.

Radni nie wniesli zadnych uwag do planów pracy komisji RM w Zlociencu na 2013 rok.

Punkt 11: K omunikaty, zapytani a, wolne wnioski i oswiadczenia.
Radna Grazyna Kozak glosila, ze wieczorem do godziny 11.00 na ulicy Kaszubskiej nie
swieca dwie lampy.
Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Na terenie miasta mamy cztery miejsca, gdzie nie swieca sie lampy: na ulicy Staszica, 5Marca, 3 Pulku Piechoty i Wyzwolenia.
Radny Waldemar Buca poprosil, aby w dziury znajdujace sie w nawierzchni ulicy Zakole
wysypac gruz.
Radna Elzbieta Frankowska:
Zapytala, czy podjeto stosowne kroki w sprawie uporzadkowania przez wlascicieli
nieruchomosci polozonej przy ulicy 5 – Marca gruzu po rozebranym budynku.
Waldemar Wlodarczyk (Burmistrz Zlocienca):
Caly czas podejmujemy stosowne kroki w tej sprawie. Jest dwóch wlascicieli. Jezeli nic nie
zrobia to sprawe skierujemy do sadu.
Pani Urszula Ptak (Przewodniczaca Rady Miejskiej w Zlociencu) odczytala pismo
Regionalnej Izby Obrachunkowej ze Szczecina w sprawie obowiazku oglaszania jednolitych
tekstów uchwal.

Punkt 12: Zamkniecie Sesji.
Przewodniczaca Rady miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowala, ze porzadek obrad zostal
wyczerpany. Dziekujac Radnym i Gosciom za uczestnictwo – zamknela XXVIII Sesje Rady
Miejskiej w Zlociencu (godz. 14.30).
Protokolowaly:
Dorota Kowalczyk

Przewodniczaca:
/Urszula Ptak/

Inocenta Jakubik
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