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P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2013
z XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 25 kwietnia 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2013
z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 25 kwietnia 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,
a także: radni powiatowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, szkół, policji,
wojska, prasy, mieszkańcy Złocieńca.
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała: Kierownik Biura RM - Pani Dorota Kowalczyk

Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia XXXII Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej - Pani Urszula Ptak
(godz. 10.10). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 14 radnych – Radna Małgorzata
Janda była nieobecna podczas Sesji).
Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.

Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XXXII 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 XXXI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 385.
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. Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z realizacji
zadań w 2012 roku – druk nr 383.
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za rok 2012 – druk nr 384.
10. Spółki gminne – realizacja zadań w 2012 roku i zamierzenia na przyszłe lata – druk nr
382.
11. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2013 – druk nr 386;
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2) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na
lata 2013 – 2024 – druk nr 387.
12. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie sesji.
Punkt 3: Przyjęcie Protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XXXI Sesji odbytej w dniu 28 marca 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 XXXI/2013 z XXXI Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 28 marca 2013 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
głosowania była nieobecna Radna Małgorzata Janda)- lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 385.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jakiś czas temu dyskutowaliśmy o przejęciu budynku dworca kolejowego. PKP chciała,
abyśmy zapłacili za budynek 470 tysięcy złotych. Odpisaliśmy im, że nie jesteśmy
zainteresowani taką transakcją. W lutym napisałem pismo do Ministerstwa o remont budynku
dworca. Odpisali, że budynek ten nie jest przeznaczony do rozbiórki, ale środków na remont
nie mają. W województwie zachodniopomorskim wiele dworców zostało przeznaczonych do
rozbiórki. Otrzymaliśmy kolejne pismo od PKP z propozycją przekazania na rzecz gminy
Złocieniec nieodpłatnie budynku dworca. Odpisaliśmy, że jesteśmy zainteresowani
bezpłatnym przejęciem dworca. W dniu 16 kwietnia otrzymaliśmy pismo z dodatkowymi
informacjami dotyczącymi budynku dworca. Znajdują się tam 3 mieszkania, 4 dzierżawców,
energetyka i telekomunikacja mają swoje urządzenia. Gmina będzie zobowiązana do
udostępnienia holu dla podróżnych w budynku dworca, celem zapewnienia odprawy i
przejścia na perony dla osób korzystających z transportu kolejowego.
O przejęciu budynku dworca PKP zadecydowaliśmy na wspólnym posiedzeniu komisji RM.
Jeśli chodzi o przedszkole wojskowe przy ulicy Pancerniaków to Brygada jest
zainteresowana, aby gmina zagwarantowała miejsca w przedszkolu dla dzieci kadry
wojskowej. Najpierw należy dokonać podziału działki, aby przejąć tylko pomieszczenia
przedszkola. Okazało się, że koszt dokonania potrzebnych zmian w przedszkolu wyniesie ok.
1,5 mln zł. Można zastanowić się nad utworzeniem miejsc przedszkolnych w Szkole
Podstawowej Nr 3. Jeśli będzie możliwość skorzystania z pomieszczeń w tej szkole to
utworzymy dwie grupy po 25 dzieci.
W ramach Związku Gmin i Miast Pojezierza Drawskiego rozpoczynamy program
przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Jest ponad 200 chętnych osób do skorzystania z tego
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projektu. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego składa wniosek w ramach programu
POIŚ na inwestycje dla Gmin Drawsko Pomorskie i Łobez na gospodarkę wodno-ściekową.
Radny Jerzy Uchroński:
Na ulicy Śląskiej jest prowadzona inwestycja. Jaki jest harmonogram tych prac i kiedy będzie
ułożona nowa nawierzchnia? Czy przewiduje się przełożenie chodnika?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Stan chodnika oraz nawierzchni asfaltowej ma być odtworzony do stanu pierwotnego sprzed
inwestycji. Na odcinku drogi od ulicy Zielonej do Cieszyńskiej będzie wykonana sieć
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Podczas wykopów w miejscu, gdzie była sieć
deszczowa okazało się, że rury są bardzo skorodowane, w związku z czym wymienić trzeba
także instalację deszczową. To obciąży gminę, a nie Związek.
Radny Andrzej Kozubek zapytał, czy jest już decyzja w sprawie oddziaływania na
środowisko zakładu przetwórstwa rybnego, który ma powstać w Złocieńcu.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie ma jeszcze decyzji.

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

Radna Grażyna Kozak złożyła interpelację w sprawie naprawy krawężnika na ulicy Prusa
(interpelacja w załączeniu na piśmie).
Radny Zbigniew Janiszewski złożył interpelację w sprawie zamontowania progów
zwalniających na ulicach Monte Cassino i Włókienniczej (interpelacja w załączeniu na
piśmie).
W Trybunie Obywatelskiej głos zabrali:
Zdzisław Sinderman (Sołtys sołectwa Darskowo) w sprawie uprzątnięcia na terenie wsi
Darskowo pozostawionej przez Firmę „EKO-BET” ziemi po wykopach i naprawienia
zapadających się chodników.
Tadeusz Kuchto (Sołtys sołectwa Rzęśnica) w sprawie wywożenia przez ZWiK osadów z
oczyszczalni miejskiej na pola pana Jacka Frankowskiego. Mieszkańcy sołectwa skarżą się na
uporczywy fetor wydobywający się ze składowanych osadów. Ponadto zwrócił się z prośbą o
powołanie specjalnej komisji, która poprzez wizję lokalną w terenie oceni zaistniałą sytuację.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jeśli chodzi o krawężniki na ulicy Prusa to zrobimy je jeśli wystarczy na to zadanie środków.
W sprawie progów zwalniających musimy złożyć wniosek, aby uzyskać pozwolenie na
postawienie odpowiednich znaków drogowych.
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W lutym rozpoczęły się roboty ziemne w Draskowie, których zakończenie ustalono na
czerwiec. Inżynier kontraktu wstrzymał roboty ze względu na niskie temperatury. Prace
zostały wstrzymane nie tylko w Darskowie, ale na wszystkich budowach. W chwili obecnej
prace zostały wznowione i teren budowy będzie systematycznie porządkowany.

Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja w kwietniu 2013 roku odbyła dwa spotkania 15 i 25 w temacie: opinia na temat
wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2012 rok. Jak otrzymamy opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej do Sprawozdania to sporządzimy protokół.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja w dniu 18 kwietnia 2013 roku odbyła jedno posiedzenie wspólnie ze wszystkimi
komisjami problemowymi Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXII sesję
Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radny Jan Macul (Przewodniczący Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 8 kwietnia 2013 roku - w temacie:
- Działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej. Stan przygotowań do sezonu
turystycznego 2013 roku. Ocena infrastruktury turystycznej i kierunki działania w tym
obszarze.
- Sprawy różne.
2) w dniu 18 kwietnia 2013 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 17 kwietnia 2013 r. – w temacie:
- analiza wydatków w MGOPS w Złocieńcu;
- wytyczne i kierunki do opracowania budżetu na 2014 rok w zakresie „opieka
społeczna”;
- sprawy różne.
2) w dniu 18 kwietnia 2013 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja w dniu 18 kwietnia 2013 roku odbyła jedno posiedzenie wspólnie ze wszystkimi
komisjami problemowymi Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXII sesję
Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Komisji organizacyjnej):
Komisja organizacyjna w kwietniu nie odbyła żadnego posiedzenia.
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Punkt 8: Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z
realizacji zadań w 2012 roku – druk nr 383.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:
− ubóstwa,
− sieroctwa,
− bezdomności,
− bezrobocia,
− niepełnosprawności,
− długotrwałej lub ciężkiej choroby,
− przemocy w rodzinie,
− potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
− bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
− braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
− opiekuńczo-wychowawcze
− trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
− trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
− alkoholizmu lub narkomanii,
− zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
− klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Pomoc świadczona przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
w szczególności polega na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej;
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym to:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3) udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego,
7) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie
zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

5

8) praca socjalna,
9) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
10) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia
dziennego lub mieszkaniach chronionych,
11) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
12) dożywianie dzieci,
13) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
14) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu,
15) sporządzanie sprawozdawczości,
16) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

Punkt 9: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012 – druk nr 384.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Na terenie gminy Złocieniec działa 45 organizacji pozarządowych zarejestrowanych w
Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim i Krajowym Rejestrze Sądowym w
Koszalinie. W 2012 roku gmina Złocieniec za kwotę 119 tysięcy złotych w trybie otwartych
konkursów ofert zleciła 5 organizacjom pozarządowym organizację zadań publicznych.
Organizacje pozarządowe wniosły własny wkład w realizację poszczególnych zadań.
Złocieniecka Orkiestra Dęta otrzymała 12.000 złotych, Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Złocieńcu 8.000 złotych, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nike” w
Złocieńcu 26.000 złotych, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Carpe Diem” w Złocieńcu
69.000 złotych, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
4,000 złotych.
Na podstawie uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy
Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi
sportu zawarto 10 umów z 8 organizacjami na kwotę 219.000,00 zł. Na podstawie uchwały w
sprawie przyznania dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
zawarto 1 umowę oraz na podstawie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2012 zawarto 1 umowę. MKS „Junior” w
Złocieńcu otrzymał 38.000 złotych, UKS „Traper” w Złocieńcu 55.000 złotych, UKS
„Szkwał” w Złocieńcu 26.000 złotych, MKS „Olimp” w Złocieńcu 65.000,00 złotych, Klub
Sportowy „Ogniwo” w Złocieńcu 8.000 złotych, Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w
Złocieńcu 7.000 złotych, Klub Karate Kyokushin w Złocieńcu 10.000 złotych, Złocienieckie
Towarzystwo Tenisa Stołowego w Złocieńcu 10.000 złotych, Stowarzyszenie SEMAFOR w
Złocięńcu 29.626,87 złotych, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. WNMP w Złocieńcu 30.000
złotych.
Radna Grażyna Kozak:
Otrzymaliśmy częściowe uzupełnienie informacji na druku nr 384. UKS „Traper”, Klub
Sportowy „Ogniwo” oraz Parafia w dalszym ciągu nie przedstawiła informacji ze swojej
działalności w 2012 roku.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
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Na 45 organizacji pozarządowych, które działają na terenie gminy Złocieniec 16 z nich jest
dofinansowywanych z budżetu gminy. Należy pamiętać, że także Ochotnicze Straże Pożarne
są Stowarzyszeniami, które otrzymują środki od gminy. Przekazywane środki nie są dużymi
kwotami, ale pomagają w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, ponieważ są wykazywane
jako środki własne. UKS „Szkwał” będzie realizował wniosek na ok. 200 tysięcy złotych.
Cieszy fakt, że przekazywane środki dają efekty, a przykładem mogą być osiągnięcia UKS
„Traper” podczas Mistrzostw Świata 2013 r. i 2012 r.
Składam podziękowania na ręce Radnych Powiatowych dla Starostwa za wsparcie finansowe
naszych Stowarzyszeń.
Radna Grażyna Kozak:
Złocieniecka Orkiestra Dęta otrzymała w 2012 roku od gminy 12.000 złotych, tak samo jak
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złocieńcu razem ze Związkiem Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Patrząc na liczbę wystąpień Orkiestry to jest to bardzo duża kwota.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Mamy podpisaną umowę ze Złocieniecką Orkiestrą Dętą na obsługę muzyczną uroczystości
państwowych i lokalnych (jest ich chyba 6). Orkiestra musi się przygotować do występów,
muszą odbywać próby. Rada Seniorów powstała po to, aby wskazywać potrzeby ludzi
starszych. Trzeba przygotować odpowiedni program, ponieważ gmina nie może wszystkich
działań dofinansowywać. Możemy zwiększyć środki, ale tylko w miarę naszych możliwości.
Środki w budżecie powinny dawać możliwości dla Stowarzyszeń do pozyskiwania środków
pozabudżetowych.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Powinniśmy się cieszyć, że w gminie Złocieniec działa 45 organizacji, które działają na rzecz
naszego społeczeństwa.

Punkt 10: Spółki gminne – realizacja zadań w 2012 roku i zamierzenia na przyszłe lata
– druk nr 382.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) poprosiła Prezesów Spółek
Gminnych o przedstawienie zamierzeń na 2013 rok.
Pan Andrzej Paliński (Prezes Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu):
Rok 2012 został zamknięty zyskiem, utrzymaliśmy płynność finansową. W 2013 roku
chcemy dokończyć remont kotłów. W planach jest wykonanie tzw. „północnej nitki”, która
obejmie swoim zasięgiem budynek przychodni, hali sportowej, Szkoły Podstawowej Nr 1
oraz Gimnazjum Nr 1, a także OSP. Realizacja tego zadania będzie uzależniona od
możliwości pozyskania kredytu.
Z własnych środków wykonamy przyłącza do budynków mieszkalnych przy ulicy 5 Marca 33
i 37.
Pan Marcin Czerniawski (Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu):
Zadania realizujemy zgodnie z planem remontów. W roku 2013 do realizacji są 3 zadania w
zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych (11
Listopada 2-4, Piłsudskiego 16, Czaplinecka 6). Ponadto podłączenie budynków przy ulicy 5
Marca 26, 33 i 37 do sieci centralnego ogrzewania. Zaplanowana jest rozbiórka budynków
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przy ulicy Staszica 25, Kręta 15, 5 Marca 20 oraz (po wykwaterowaniu lokatorów)
Nadrzeczna 9.
Już niedługo zostanie spłacony w całości kredyt zaciągnięty na budowę budynku przy ulicy
Brzozowej.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Jak duże są potrzeby mieszkaniowe w gminie?
Pan Marcin Czerniawski (Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu):
Potrzeby są na pewno. Niedługo zostanie sporządzona stosowna lista we współpracy z
Komisją Mieszkaniową oraz Gminą.
Pan Jan Łowkiewicz (Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu):
Spółka realizuje kanalizację sanitarną w Stawnie. W 2013 roku zakończyła realizację ujęcia
stacji uzdatniania wody. Została już rozpoczęta inwestycja dotycząca kanalizacji sanitarnej
ulicy Lipowej-Śląskiej oraz Darskowa. Zostanie skanalizowana pozostała część Lubieszewa,
a także doprowadzona woda do ośrodków wypoczynkowych w Lubieszewie.
Wszystkie te zadania są realizowane w ramach środków Unii Europejskiej – Program POIŚ
przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, a kanalizacja sanitarna dla Stawna w
ramach PROW.
Pan Tadeusz Kuchto (Sołtys Rzęśnicy):
Czy będzie zmiana miejsca wywozu fekaliów z oczyszczalni ścieków? W chwili obecnej są
one wywożone na pole w Rzęśnicy.
Pan Jan Łowkiewicz (Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu):
Oczyszczalnia ścieków produkuje 1200 ton rocznie tego produktu.
Pan Tadeusz Kuchto (Sołtys Rzęśnicy):
Rozporządzenie mówi, że należy to mieszać z ziemią, a nie jest to robione.
Pan Jan Łowkiewicz (Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu):
To nie jest osad tylko produkt. My przeprowadziliśmy badania, że można to wywozić na pola.
Dokumenty dotyczące wprowadzenia produktu do obrotu na rynek są w posiadaniu ZWiK.
Pan Tadeusz Kuchto (Sołtys Rzęśnicy):
Tam unosi się straszny fetor. Ludzie tego dłużej nie zniosą. Niech ktoś pojedzie i zobaczy co
się tam dzieje.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Produkt ten został zamówiony przez rolnika, właściciela gruntu.
Pan Tadeusz Kuchto (Sołtys Rzęśnicy):
Jak jest to rolnik nieodpowiedzialny to trzeba wstrzymać dostawę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jest wyznaczony termin do zagospodarowania tego produktu. Jak się rolnik z tego nie
wywiązuje to są od tego odpowiednie instytucje. Nawóz również może mieć różne
oddziaływanie na środowisko.
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Pan Jan Łowkiewicz (Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu):
Tego rolnika wskazał Pan Kuchto.
Pan Tadeusz Kuchto (Sołtys Rzęśnicy):
Ja ten problem zgłaszałem już we wrześniu. Miano to załatwić w tydzień, ale nic nie
zrobiono. Tak nawożone pola nie mogą się znajdywać w odległości 100 metrów od domostw.
Pan Jan Łowkiewicz (Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu):
Ja otrzymałem informację, że odległość wynosi 300 metrów.
Pan Tadeusz Kuchto (Sołtys Rzęśnicy):
Proszę przyjechać i zmierzyć odległość.
Radny Mirosław Żurek:
To trzeba od razu zagospodarować, zaorać. Tam unosi się straszny fetor.
Radny Kazimierz Korzeniowski:
To powinno być wywożone, gdy drogi są przejezdne, ponieważ gdy drogi są nasączone wodą
to ulegają zniszczeniu przy tak dużym obciążeniu.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie jestem rolnikiem, ale chyba są okresy nawożenia pól oraz również odpowiedzialność
odbierającego produkt w celu jego prawidłowego zagospodarowania.
Pan Jacek Pierechód (Prezes Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Złocieńcu):
Nasze zadania w 2013 roku są uzależnione od przetargu na odbiór nieczystości z terenu
gminy Złocieniec. W chwili obecnej szykujemy się do tego przetargu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na
rok 2013 – druk nr 386;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 386.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXII/279/2013 w
sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania była nieobecna Radna
Małgorzata Janda – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na
lata 2013 – 2024 – druk nr 387.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 387.

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXII/280/2013 w
sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2013
– 2024, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania była nieobecna Radna
Małgorzata Janda – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 12: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W dniu wczorajszym spotkałem się z Panem Jarosławem Kilianem w sprawie nieruchomości
na ulicy Krętej. Mam przedstawić, jaką możemy zaproponować nieruchomość w zamian za ta
przy ulicy Krętej.
Jest już wybrany projektant do wykonania planu szczegółowego zagospodarowania tego
terenu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Zapraszam do obchodów Świąt 1-3 Maja.
Przypominam o złożeniu oświadczeń majątkowych przez Radnych (termin mija 30 kwietnia).
Radni otrzymali propozycję prenumeraty 2-miesięcznika dla Radnych. Szczegółów można się
dowiedzieć w Biurze Rady.
Otrzymaliśmy interpelację Radnego Wojciecha Chmiela w sprawie, o której mówił Sołtys
Kuchto.
Otrzymaliśmy również informację o trwających pracach nad utworzeniem hospicjum w
powiecie drawskim.
Rada otrzymał pismo z PKP, o którym Pan Burmistrz wspominał już wcześniej.
Wpłynęło do Rady pismo od mieszkańców Zatorza. Wiele lat temu zdarzył się tam wypadek,
w którym zginęło małe dziecko. Mieszkańcy złożyli wniosek, aby zabezpieczyć tą drogę.
Gmina to zrobiła. Droga jest w niezbyt dobrym stanie technicznym. Mieszkańcy skarżą się, że
z jednej strony droga jest zamknięta. Zapomnieli już chyba, że zostało to zrobione na ich
wniosek.
Radna Elżbieta Frankowska:
W weekend braliśmy udział w Forum Młodzieży w Kołobrzegu. Odbyła się także Sesja Rady
Województwa Zachodniopomorskiego, w której składzie jest nasza 1 Radna. Młodzieżowa
Rada Miasta i Gminy Złocieniec była partnerem Lokalnej Grupy Działania w akcji, gdzie
oddawano krew na rzecz chorych dzieci.
W dniu 2 maja odbędzie się heppening w związku ze Świętem Flagi. Mieszkańcy stworzą
własnoręcznie flagę, zostanie wykonanie wspólne zdjęcie.
Warsztaty zaplanowane na 14 kwietnia zostały przeniesione na 14 maja br.
Dziękujemy za zwiększenie budżetu Młodzieżowej Rady.
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Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury):
Po uroczystościach będziemy rozdawać broszurki Konstytucji RP. Odbędzie się także
bezpłatna projekcja filmu w 3D „Trzej Muszkieterowie” (okulary trzeba zakupić we własnym
zakresie).
Pan Leszek Modrzakowski (Sekretarz Gminy Złocieniec):
Przypominam Kierownikom, że 30 kwietnia upływa termin składania oświadczeń
majątkowych.
W dniu 20 maja zostanie wyłączony sygnał telewizji naziemnej w trybie analogowym.

Punkt 13: Zamknięcie Sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XXXII Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 11.45).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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