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P R O T O K Ó Ł NR XXX/2013
z XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 28 lutego 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR XXX/2013
z XXX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 28 lutego 2013 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 przewodniczyli:
1) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak (od 1 do 9 pkt);
2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Waldemar Buca (od 9 do 12 pkt).
Protokołowała: Kierownik Biura RM - Pani Dorota Kowalczyk

Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XXX 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 Jan Macul (powód nieobecności – pobyt w sanatorium).

Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XXX Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o jej terminie. Następnie odczytała porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 365.
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. Polityka mieszkaniowa w gminie Złocieniec. Sprawozdanie komisji mieszkaniowej za
2012 rok - druk nr 362.
9. Ocena bezpieczeństwa na terenie gminy Złocieniec – druk nr 363. Oznakowanie dróg i
organizacja ruchu w mieście i gminie Złocieniec – druk nr 364.
10. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
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Społecznej w Złocieńcu – druk nr 357;
2) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Złocieniec – działki nr ewid. 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obręb 12 m. Złocieniec –
druk nr 358;
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2013 – druk nr 359;
4) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2013 –
2024 – druk nr 360;
5) w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i
zasad korzystania, z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest gmina Złocieniec udostępnionych dla operatorów i przewoźników
– druk nr 361.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.
Następnie Przewodnicząca przedstawiła propozycje zmian do porządku obrad:
I ZMIANA dotyczy wprowadzenia punktu 4A w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie
podjęcia przez gminę Złocieniec we współpracy z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego Powiatu Drawskiego i Powiatem Drawskim negocjacji w sprawie przejęcia
majątku ruchomego i nieruchomego Placówki Terenowej Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Szczecinku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – druk nr 366.“
II ZMIANA dotyczy wprowadzenia do punktu 10 podpunktu 6): „Podjęcie uchwały w
sprawie zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – druk nr 367.“
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W Statucie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego był zapis odnośnie jednego zadania
i żeby móc rozszerzyć swoją działalność o przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków należy
dopisać to zadanie do Statutu.
Trzeba również wprowadzić zmianę do budżetu gminy na 2013 rok i zabezpieczyć środki na
17 odwiertów geologicznych (4.000,00 zł).
O dofinansowanie zadania występujemy wspólnie z innymi gminami.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie w.w. propozycje zmian do porządku obrad:
1. Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0
głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła zmianę dotyczącą
wprowadzenia do porządku obrad punktu 4A w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w
sprawie podjęcia przez gminę Złocieniec we współpracy z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego Powiatu Drawskiego i Powiatem Drawskim negocjacji w
sprawie przejęcia majątku ruchomego i nieruchomego Placówki Terenowej
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością – druk nr 366“.
Przewodnicząca Rady, podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni obecni
na sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany (podczas sesji był nieobecny Radny Jan
Macul)
2. Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0
głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła zmianę dotyczącą
wprowadzenia do porządku obrad w punkcie 10 podpunktu 6) w brzmieniu: „Podjęcie
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uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego –
druk nr 367”.
Przewodnicząca Rady, podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni obecni
na sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany (podczas sesji był nieobecny Radny Jan
Macul)

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XXIX Sesji odbytej w dniu 31 stycznia 2013
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 XXIX/2013 z XXIX Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 31 stycznia 2013 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
głosowania był nieobecny Radny Jan Macul) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 351.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Przedstawiłem Sprawozdanie na piśmie. Proszę o pytania.
Brak pytań.
Punkt 4A: Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez gminę Złocieniec we współpracy z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Drawskiego i Powiatem
Drawskim negocjacji w sprawie przejęcia majątku ruchomego i nieruchomego Placówki
Terenowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością – druk nr 366.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W 2009 roku Starosta Szczecinecki zwrócił się do Starosty Drawskiego w sprawie starań o
przejęcie od Skarbu Państwa PKS-u, a nasz Starosta przedstawił tą sprawę na Konwencie
Wójtów i Burmistrzów. Ministerstwo przedstawiło informację, że PKS może zostać przejęty
przez ten powiat, w którym znajduje się główna siedziba Zakładu, czyli powiat szczecinecki.
Poprosiliśmy o gwarancje na poczet świadczenia usług na rzecz powiatu drawskiego. Niestety
nie przyjęto naszego stanowiska w tej kwestii. Od 2010 roku powiat szczecinecki prowadzi
PKS.
W roku bieżącym Starosta szczecinecki zwrócił się do Starosty drawskiego z informacją, że
chce zbyć Placówkę Terenową ze Złocieńca. Przedstawiono ten temat podczas Konwentu
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Wójtów i Burmistrzów. Gminy mają podjąć uchwały intencyjne w sprawie przejęcia majątku
Placówki Terenowej PKS-u. Byliśmy z Przewodniczącą Rady w tej sprawie w Drawsku Pom.
i Czaplinku. W Wierzchowie już podjęto taką uchwałę.
PKS dowozi dzieci do szkoły we wszystkich gminach powiatu drawskiego oprócz Drawska i
Czaplinka. Te dwie gminy maja swoich przewoźników.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytała, ile osób zatrudnia
Placówka PKS-u w Złocieńcu.
Pan Mirosław Stołowski (Kierownik Placówki Terenowej PKS w Złocieńcu):
Od 8 lat nadzoruję pracę w Placówce PKS-u w Złocieńcu. Zatrudniamy ok. 90 osób, w tym na
stałe 62 osoby. Oprócz przewozów prowadzimy stację naprawy i obsługi samochodów,
wymieniamy opony, sprzedajemy benzynę i olej napędowy.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytała, czy jest prawdą to,
że Placówka w Złocieńcu przynosiła straty.
Pan Mirosław Stołowski (Kierownik Placówki Terenowej PKS w Złocieńcu):
Wolę, aby w tym temacie wypowiedział się szef. My w Złocieńcu nie dysponujemy takimi
danymi.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytała, czy były rozmowy
z pracownikami, aby przejęli Placówkę.
Pan Mirosław Stołowski (Kierownik Placówki Terenowej PKS w Złocieńcu):
Szef Zarządu rozmawiał z pracownikami, ale nie pod kątem utworzenia spółki pracowniczej,
ale bardziej, jako przejście pod zarząd Starosty Drawskiego.
Skarb Państwa przekazał dla szczecineckiego przedsiębiorstwa majątek za symboliczną
złotówkę.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Ja mam nadzieję, że my to również przejmiemy za symboliczną złotówkę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Zostały pozyskane środki unijne na zakup nowych autokarów. Jestem ciekawy, ile ich
przypadnie dla Placówki w Złocieńcu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 366, 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 XXX/263/2013 w sprawie
podjęcia przez gminę Złocieniec we współpracy z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego Powiatu Drawskiego i Powiatem Drawskim negocjacji w sprawie przejęcia
majątku ruchomego i nieruchomego Placówki Terenowej Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Szczecinku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącą załącznik
do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jan
Macul – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.

Radny Zbigniew Janiszewski zwrócił się z prośbą o wystąpienie z pismem do podmiotów
działających w Przychodni przy Placu 650-Lecia w Złocieńcu na I piętrze w sprawie
zabezpieczenia na poczekalni większej liczby miejsc siedzących dla pacjentów. Obecnie jest
tam zbyt mało krzeseł i pacjenci często, czekając na przyjęcie przez lekarza, siadają na
podłodze.
Radny Jerzy Uchroński poprosił, aby Pani Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu udzieliła informacji komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego na temat okoliczności zgonu Pana Zbigniewa Łapina
mieszkającego w Noclegowni przy ulicy Kościelnej (inf. o przebiegu interwencji pogotowia i
wcześniej udzielanych Panu Łapinowi świadczeń medycznych).
Radna Elżbieta Frankowska złożyła interpelacje:
1) w sprawie wycinki krzewów na terenie od ulicy 11-go Listopada do Wzgórza
Zamkowego oraz w Parku Anlage;
2) ustawienia na terenie cmentarza przenośnej toalety (TOI TOI) lub udostępnienia
toalety znajdującej się w pomieszczeniach kaplicy, przynajmniej do godziny 1900.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Lekarze powinni dbać o swoich pacjentów i zabezpieczyć dla nich miejsca siedzące.
Wystąpimy kolejny raz w tej sprawie do osób prowadzących działalność na I piętrze
przychodni.
Na interpelację Radnego Uchrońskiego odpowie Pani Bożena Kolaszyńska (Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu).
W sprawie wycięcia krzewów na Wzgórzu Zamkowym zostało wysłane pismo do
Konserwatora Zabytków, ale nie mamy jeszcze odpowiedzi.
Park An Lagen zostanie uporządkowany w ramach czynu społecznego.
Sprawa czynnych toalet na cmentarzu przez cały rok (nie tylko 1 listopada) zostanie
przekazana dla Pana Prezesa Zakładu Usług Komunalnych. Były w tej sprawie zgłoszenia od
dzierżawców terenu przed cmentarzem.
Pani Bożena Kolaszyńska (Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złocieńcu):
Nic mi nie wiadomo na temat okoliczności śmierci Pana Łapina. Jego pogrzebem zajęła się
rodzina. Sprawdzę tą sprawę.

Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
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Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja zakończyła analizę sytuacji finansowej, majątkowej i rentowności na podstawie
sprawozdań finansowych za okres 2008 – 2011:
1)
2)
3)
4)

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Złocieńcu,
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Złocieńcu,
Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu,
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złocieńcu.”

Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 21 lutego 2013 roku, podczas którego Komisja
wysłuchała sprawozdania Pani Barbary Głowackiej w sprawie problemu zwalczania
alkoholizmu i narkomanii.
Pozytywnie zaopiniowała sprawozdania Policji i Straży Miejskiej oraz Pełnomocnika
Burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom.
Radna Urszula Ptak (Członek komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 12 lutego 2013 roku w tematach:
- Kierunki rozwoju sportu i kultury fizycznej w gminie.
- Ocena merytoryczna działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu.
2) w dniu 21 lutego 2013 r. (posiedzenie wspólne wszystkich komisji) w temacie
rozpatrzenia materiałów na XXX Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 21 lutego 2013 r. (posiedzenie wspólne wszystkich komisji) w temacie
rozpatrzenia materiałów na XXX Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
2) w dniu 25 lutego 2013 roku w temacie:
Prace dotyczące rewitalizacji miasta – stan zaawansowania prac. Nowe zadania:
- uporządkowanie terenu na „Wzgórzu Rakowskim”;
- prace związane z uruchomieniem plaży nad jez. Rakowo i Maleszewo.
Pan Mirosław Żurek (Przewodniczący komisji wsi i rolnictwa):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 21 lutego 2013 r. (posiedzenie wspólne wszystkich
komisji) w temacie rozpatrzenia materiałów na XXX Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Punkt 8: Polityka mieszkaniowa w gminie Złocieniec. Sprawozdanie komisji
mieszkaniowej za 2012 rok - druk nr 362.

Pan Waldemar Buca (Przewodniczący komisji mieszkaniowej):
Sytuacja mieszkaniowa w gminie poprawi się, jak zostanie oddany do użytku budynek Pana
Kota. Przy przyznawaniu mieszkań nie bierzemy pod uwagę miejsca zameldowania osoby
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starającej się o mieszkanie, ale jej miejsce zamieszkania. Taka osoba musi przynajmniej 5 lat
mieszkać w gminie Złocieniec.
Niedługo zostanie wywieszona w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej lista osób starających
się o mieszkanie.
Radna Elżbieta Frankowska zapytała, czy na tej liście są ujęte również osoby obecnie
zamieszkujące w Hostelu przy ulicy Kościelnej.
Pan Waldemar Buca (Przewodniczący komisji mieszkaniowej):
Osoby te znajdują się na liście oczekujących.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W gminie Złocieniec jest potrzeba mieszkań o standardzie podobnym jak w mieszkaniach
przy ulicy Myśliwskiej.
Na ulicy Brzozowej nie będzie mieszkań socjalnych. Połowa z nich miała być o
podwyższonym standardzie.
Niedługo będzie do rozbiórki budynek przy ulicy 5-go Marca (przy rzece). Musimy osoby
tam mieszkające przekwaterować. Podobnie, jak z budynku przy ulicy Nadrzecznej, gdzie są
do przekwaterowania 4 rodziny.

Punkt 9: Ocena bezpieczeństwa na terenie gminy Złocieniec – druk nr 363.
Oznakowanie dróg i organizacja ruchu w mieście i gminie Złocieniec – druk nr 364.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała sprawozdanie z
analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2012 na terenie miasta i gminy
Złocieniec (Sprawozdanie w załączeniu do Protokołu).
Zapytała o przestępczość nieletnich w Złocieńcu.
Pan Jarosław Smolarek (Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim):
Tydzień temu odbyła się odprawa, na której przedstawiono wszelakiego rodzaju statystyki
dotyczące stanu bezpieczeństwa w powiecie drawskim. Powiat Drawski już od 4 lat jest w
czołówce, jeśli chodzi o wykrywalność (przeszło 80%). W Złocieńcu spada przestępczość, a
wzrasta wykrywalność. Sprawcy włamań i kradzieży są wykrywani w ciągu 48 godzin od
zdarzenia. Najwięcej interwencji rodzinnych występuje w Złocieńcu.
W Policji jest wiele wakatów związanych z odejściami Policjantów na emeryturę. Trudno
obsadzić te wakaty, ponieważ szkolenie Policjantów jest długie. W Złocieńcu w referacie
prewencji są dwa wakaty.
Złocieniec jest wiodącą jednostką w powiecie.
Pan Zbigniewa Kwiatkowski (Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w
Drawsku Pomorskim):
Najwięcej zdarzeń odnotowujemy w Czaplinku, Drawsku Pomorskim oraz Złocieńcu. W
2012 roku było 75 pożarów o różnym stopniu zagrożenia. W gminie Złocieniec są trzy
jednostki OSP, w tym OSP Złocieniec, która jest włączona do systemu. W 4 miastach
powiatu drawskiego znajdują się podnośniki. W innych powiatach podnośniki są tylko w
miastach powiatowych. Jeśli chodzi o sprzęt do ratownictwa drogowego to wymagania są
coraz wyższe. Niestety sprzęt, który posiada OSP Złocieniec nie spełnia tych wymagań.
Chciałbym doposażyć tą Jednostkę w brakujące narzędzia.
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Stan osobowy w OSP to nasza bolączka. Do godziny 15.00 brakuje strażaków, ponieważ są
w pracy. Inaczej jest w Państwowej Straży Pożarnej, czy Policji, gdzie są etaty.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Kiedyś zakład pracy musiał zwolnić strażaka na akcję, a teraz?
Pan Zbigniewa Kwiatkowski (Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w
Drawsku Pomorskim):
Teraz też tak jest. Pracodawca może za czas akcji nie wypłacić wynagrodzenia strażakowi.
Niestety w chwili obecnej pracodawcy dają wybór: albo praca, albo straż.
Prowadzenie obrad przejmuje Wiceprzewodniczący Rady Pan Waldemar Buca.
Radny Waldemar Buca (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Patrząc na rodzaje zastosowanych przez Straż Miejską sankcji karnych za poszczególne
wykroczenia widać, że strażnicy nakładają mandaty nie tylko za wykroczenia związane z
przekroczenie prędkości mierzonej przez radar:
1) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 4 mandaty na kwotę 400
zł;
2) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 49 mandaty na kwotę 5.950 zł;
3) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym:
- ujawnione przez urządzenie rejestrujące – 304 mandatów na kwotę 41.600 zł;
- pozostałe – 108 mandatów na kwotę 15.250 zł;
4) wykroczenia przeciwko zdrowiu – 1 mandat na kwotę 100 zł;
5) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej – 16 mandatów na kwotę 1.500 zł;
6) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 37 mandatów na kwotę 2.600
zł;
7) złamanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 159
mandatów na kwotę 15.050 zł;
8) złamanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 7 mandatów na kwotę
700 zł;
9) złamanie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt – 5 mandatów na kwotę 1.250 zł.
Pan Paweł Kajtaniak (Komendant Straży Miejskiej w Złocieńcu):
W 2012 roku Straż Miejska przeprowadziła 172 różnego rodzaju interwencji, które dotyczyły
m.in.:
- interwencji związanych z utrzymaniem ładu, porządku oraz czystości – 70;
- interwencji związanych z niedopełnieniem zwykłych i nakazanych środków
ostrożności przy trzymaniu zwierząt – 68;
- interwencji związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym na terenie miasta – 17;
- interwencji związanych z ekologią – 14;
- interwencji związanych z różnego rodzaju patologiami – 3;
Wydano 145 poleceń dot. usunięcia nieprawidłowości związanych z utrzymaniem ładu i
porządku publicznego oraz czystości na terenie miasta, w tym:
- utrzymanie czystości i porządku w gminie – 127;
- sprawy dot. utrzymania zwierząt – 9;
- inne – 9.
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W ramach wykonywanych czynności służbowych, mających na celu utrzymanie czystości i
porządku na terenie miasta i gminy, strażnicy przeprowadzili stosowne czynności służbowe w
438 przypadkach i tak:
151 – spraw dot. utrzymania ładu i porządku na terenie miasta i gminy Złocieniec;
82 – sprawy dot. terenów prywatnych i innych instytucji,
38 – spraw dot. terenów administrowanych przez ZGM i Wspólnoty Mieszkaniowe,
83 – sprawy dot. terenów administrowanych przez Gminę Złocieniec,
75 - spraw prowadzono w ramach pomocy prawnej innym jednostkom oraz współpracy
z innymi jednostkami,
9 – spraw dot. nieletnich, takich jak: spożywanie alkoholu i paleniu tytoniu przez osoby
nieletnie oraz nierealizowanie obowiązku szkolnego.
Straż Miejska prowadziła czynności służbowe w 32 przypadkach, które dotyczyły
nieprawidłowości w sferze środowiska naturalnego, do takich działań można zaliczyć
działania podjęte w stosunku do wycieku mazutu na terenie b. cegielni przy ul. Drawskiej.
Realizując zadania dotyczące zwierząt, strażnicy w 2012 r realizowali 119 spraw które
dotyczyły zwierząt, zarówno posiadających właścicieli jak i bezdomnych.
Realizowane sprawy w głównej mierze dotyczyły braku należytej opieki nad zwierzętami 48
przypadków, kolejne prowadzone sprawy dotyczyły dzikich zwierząt, zarówno tych
wolnożyjących jak i tych, które padły w wyniku wypadków komunikacyjnych, takich spraw
było 17.
Radna Elżbieta Frankowska zapytała, czy to prawda, że Strażnicy trzymają bezdomne psy w
biurze.
Pan Paweł Kajtaniak (Komendant Straży Miejskiej w Złocieńcu):
Psy są przyprowadzane do biura SM. Cały styczeń w biurze był amstaf (był łagodny, ale nie
wyglądał łagodnie). Za umieszczenie psa w schronisku są pobierane bardzo wysokie opłaty.
My szukamy dla psów nowych właścicieli. Gdy oddajemy psa, dajemy również karmę dla psa
i sprawdzamy raz w kwartale, czy pies ma dobrą opiekę.
W 2012 roku przeprowadziliśmy 14 sterylizacji kotek, w związku z czym zmniejsza nam się
liczba bezdomnych kotów.
W 2012 r. obserwatorzy monitoringu otrzymali zgłoszenie lub ujawnili 247 zdarzeń bądź
zachowań niezgodnych z prawem, z czego :
- czynności podjęte przez Straż Miejską – 147;
- czynności podjęte przez Policję – 69;
- czynności podjęte przez inne instytucje ( Pogotowie Rat., Straż Pożarna , itp.) - 31.
W 2012 roku nie została dokonana konserwacja kamer. Teraz wszyscy monitorują miasta
cyfrowo. Na system cyfrowy w Złocieńcu potrzebowalibyśmy 170 tysięcy złotych.
W ramach działań profilaktyczno-prewencyjnych wzorem lat ubiegłych strażnicy realizowali
akcje:
- „BEZPIECZNE FERIE”;
- „BEZDOMNI” (na terenie gminy Złocieniec obecnie przebywają dwie osoby
bezdomne);
- „BEZPIECZNE WAKACJE”
- „ SPOKOJNA GŁOWA” - celem akcji było propagowanie jazdy
w kasku na rowerze. Akcja realizowana była przez strażników w trakcie patroli
rowerowych, pełnionych, zarówno na terenie ścieżki rowerowej, jak i na
drogach publicznych.
- „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”;
- „ZNICZ”;
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„FAJERWERKI”;
„CZYSTY
ZŁOCIENIEC”
w
ramach
tej
akcji
realizowane
były akcje doraźne , takie jak: ODŚNIEŻ CHODNIK, WIOSENNE PORZĄDKI,
ZIELONY DYWAN.
Ponadto w ramach współpracy z przedszkolami realizowano program AKDEMIA
BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLAKA.
Od 1 lipca dochodzi nam kolejne zadanie: gospodarowanie odpadami.
Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko co planowaliśmy udało nam się zrealizować.
Pan Stanisław Baliński zapytał, co się dzieje ze Stowarzyszeniem Bezpieczna Gmina.
Stowarzyszenie to było potrzebne, pomagało Straży Miejskiej. Teraz już nie działa?
Pan Paweł Kajtaniak (Komendant Straży Miejskiej w Złocieńcu):
Stowarzyszenie istnieje w dalszym ciągu. Dlaczego nie działa? To jest pytanie do członków
tego Stowarzyszenia. Po oddaniu do użytku monitoringu Stowarzyszenie zawiesiło
działalność. Może w tym roku uda nam się ponownie je uruchomić.
Mieszkanka Złocieńca:
Mieszkam w centrum miasta, mam ogródek. Zniszczono mi ogrodzenie. Zgłosiłam to jednej
Pani w Straży Miejskiej, ale ona nic w tej sprawie nie zrobiła. W związku z czym poszłam do
Burmistrza. Jak ta Straż pracuje?
Byłam u lekarza, bardzo dużo osób czekało na wizytę u chirurga, a nie było żadnego krzesła.
Potrzebne są krzesła przynajmniej dla tych pacjentów, którzy czekają ze złamanymi nogami.
Lekarze twierdzą, że krzesła zostały skradzione.
Pan Paweł Kajtaniak (Komendant Straży Miejskiej w Złocieńcu):
Kiedy Pani przyszła do Straży Miejskiej to w biurze nie było żadnego Strażnika i zgłoszenie
przyjęła Pani pracująca na monitoringu.
Kradzież krzeseł powinien zgłosić na Policję ich właściciel.
Radny Waldemar Buca (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Czy Straż Miejska patroluje Dworzec?
Pan Paweł Kajtaniak (Komendant Straży Miejskiej w Złocieńcu):
Straż Miejska patroluje Dworzec w różnych godzinach. Czasami Straż Ochrony Kolei
przyjeżdża do nas. Dworzec jest monitorowany.
Radny Waldemar Buca (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Złożę wniosek do budżetu odnośnie kamer cyfrowych.
Pani Stanisława Rak-Lisowska:
Jestem fanem meczy piłki nożnej, ale niestety podczas tych meczy grupa 6 „kibiców” robi
tzw. „zadymy”. Coś należy z tym robić, bo ludzie boją się przychodzić z dziećmi na mecze.
Pan Paweł Kajtaniak (Komendant Straży Miejskiej w Złocieńcu):
Ustawa o imprezach masowych mówi, że organizator imprezy zapewnia bezpieczeństwo. My
nie otrzymaliśmy informacji od Klubu o takich incydentach.
Pan Zdzisław Sinderman (Sołtys Darskowa):
Środki z mandatów można byłoby przeznaczyć na zakup kamer cyfrowych.
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Pan Paweł Kajtaniak (Komendant Straży Miejskiej w Złocieńcu):
Ja o tym nie decyduję, a środki z mandatów z fotoradaru można przeznaczyć tylko na drogi.
Pan Piotr Disterhoft (Wiceprezes WOPR Powiatu Drawskiego):
W gminie Złocieniec jest 18 czynnych ratowników, którzy posiadają odpowiednie
kwalifikacje. Jest to liczba wystarczająca na zabezpieczenie wszystkich kąpielisk w gminie.
Działalność WOPR-u to także edukacja oraz profilaktyka. Cyklicznie prowadzone są
szkolenia oraz „Maraton pływacki”. W 2012 roku w sezonie na kąpieliskach w gminie
Złocieniec ratownicy interweniowali 190 razy. Były to różnego typu interwencje, m.in.
ukąszenia, urazy, zasłabnięcia. WOPR został doposażony prze wojewódzkie organy WOPRu. Napisaliśmy również o środki z Lokalnej Grupy Działania. Współpracujemy z Policję,
prowadziliśmy pogadanki, jak należy zachowywać się na wodzie.
Radny Waldemar Buca (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytał
informację dotyczącą oznakowania dróg i organizacji ruchu w mieście i gminie Złocieniec w
2012 roku (informacja w załączeniu do Protokołu) oraz informację dotyczącą zarządzania
kryzysowego i obrony cywilnej (informacja w załączeniu do Protokołu).

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu – druk nr 357;

Radny Waldemar Buca (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytał projekt
uchwały na druku nr 357, a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXX/264/2013
zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złocieńcu, stanowiącą załącznik do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni
na sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Jan
Macul, Urszula Ptak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Złocieniec – działki nr ewid. 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obręb 12 m. Złocieniec
– druk nr 358;
Pan Jacek Szadzewicz (Specjalista ds. planowania przestrzennego w UM w Złocieńcu):
W związku z tym, że w § 4 pkt 1 został umieszczony zbędny zapis: „oraz może być
poprzedzona przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko i na obszar
Natura 2000” jest prośba o wykreślenie go z projektu uchwały.
Radny Waldemar Buca (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu) poddał pod
głosowanie w.w. zmianę.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą zmianę.
Wiceprzewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni
na sali głosowali „za” przyjęciem zmiany. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Jan
Macul, Urszula Ptak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XXX/265/2013 w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – działki nr
ewid. 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obręb 12 m. Złocieniec, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni
na sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnego Stanisława Pichety, który
się wstrzymał od głosu. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Jan Macul, Urszula Ptak –
lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na
rok 2013 – druk nr 359;

Radny Waldemar Buca (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu) poddał pod
głosowanie dwie zmiany do projektu uchwały na druku nr 359:
I ZMIANA: § 11 uchwały Nr XXVIII/238/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 27
grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013 ze zmianami
otrzymuje następujące brzmienie: „§11. Upoważnia się Burmistrza Złocieńca do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których
mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych,
2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000,00 zł”.
II ZMIANA: zwiększa się dochody w dziale 900 rozdział 90001 oraz wydatki w dziale 900
rozdział 90019 o kwotę 4.000,00 zł.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła ZMIANĘ NR I.
Wiceprzewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni
na sali głosowali „za” przyjęciem w.w. zmiany. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Jan Macul, Urszula Ptak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła ZMIANĘ NR II.
Wiceprzewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni
na sali głosowali „za” przyjęciem w.w. zmiany. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Jan Macul, Urszula Ptak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXX/266/2013 w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013, stanowiącą
załącznik do protokołu.

12

Wiceprzewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni
na sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Jan
Macul, Urszula Ptak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2013 –
2024 – druk nr 360;
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXX/267/2013 w sprawie
dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec na lata 2013 – 2024,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni
na sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Jan
Macul, Urszula Ptak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
5) w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i
zasad korzystania, z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub
zarządzającym jest gmina Złocieniec udostępnionych dla operatorów i przewoźników –
druk nr 361;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXX/268/2013 w sprawie
określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, z
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina
Złocieniec udostępnionych dla operatorów i przewoźników, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni
na sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Jan
Macul, Urszula Ptak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – druk nr
367.

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXX/269/2013 w sprawie
zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady podsumowując głosowanie stwierdził, że wszyscy radni obecni
na sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Jan
Macul, Urszula Ptak – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 11: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Radna Grażyna Kozak poinformowała, że podczas posiedzenia komisji rozwoju
gospodarczego i budżetu padła propozycja, aby jak co roku, w czynie społecznym, posprzątać
Wzgórze Rakowskie. Ustalono datę czynu społecznego na 13 kwietnia br.
Radna Elżbieta Frankowska poinformowała, że w dniu 2 marca br. w sobotę odbędzie się
zbiórka pieniędzy dla Dominika Kak podczas Koncertu „Granie dla Dominika”. Złożyła
podziękowania za wsparcie przy organizacji koncertu dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury,
Zakładu Usług Komunalnych, Ośrodka Sportu i Rekreacji i Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych.
Zaprosiła na III Sesję Młodzieżowej Rady MiG Złocieniec, w której wezmą udział Radni z
Bad Segeberd. Tematem Sesji będzie: „Czy nasz głos się liczy? - skuteczność działań
młodzieży w środowisku lokalnym i poza nim /sukcesy i problemy/.”
Radny Waldemar Buca (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W dniu 5 marca br. o godzinie1200 rozpoczną się uroczystości związane z 68 rocznicą
powrotu Ziemi Złocienieckiej do macierzy. Zapraszam do udziału w uroczystościach.

Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Waldemar Buca poinformowała, że porządek obrad
został wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknął XXX Sesję
Rady Miejskiej w Złocieńcu (godz. 12.35).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/

Wiceprzewodniczący Rady
/Waldemar Buca/
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