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P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2013
z XXXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 29 maja 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2013
z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 29 maja 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 XXXIII 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 – Radny Tadeusz Koźma
był nieobecny 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 XXXIII 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 XXXII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 393.
5. Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
7. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w
okresie międzysesyjnym.
8. Ocena merytoryczna działalności Złocienieckiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Złocieńcu za 2012 rok:
1) Informacja na temat działalności Złocienieckiego Ośrodka Kultury w 2012 roku – druk nr
394;
2) Informacja na temat działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu w 2012 roku –
druk nr 395.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Złocienieckiego
Ośrodka Kultury w Złocieńcu za 2012 rok – druk nr 388;

1

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2013 – druk nr 389;
3) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na
lata 2013 – 2024 – druk nr 390;
4) w sprawie udzielenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia – druk nr
391;
5) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy
Złocieniec w 2013 roku – druk nr 392;
6) w sprawie utworzenia spółki - druk nr 396.
10. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie sesji.
Radni otrzymali projekt uchwały do wprowadzenia do porządku obrad w sprawie udzielenia
Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na realizację zadania z zakresu właściwości
Powiatu Drawskiego – druk nr 397.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Projekt ten jest konsekwencją podjętej wcześniej przez Radę uchwały.
Przewodnicząca przedstawiła propozycję zmiany do porządku obrad:
ZMIANA dotyczy dodania do punktu 9 podpunktu 7): „Podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na realizację zadania z zakresu
właściwości Powiatu Drawskiego – druk nr 397.“
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie w.w. propozycję zmiany do porządku
obrad:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła zmianę dotyczącą dodania do punktu 9
podpunktu 7) w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu
pomocy finansowej na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego – druk
nr 397“.
Przewodnicząca Rady, podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany (podczas sesji był nieobecny Radny Tadeusz
Koźma)

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XXXII Sesji odbytej w dniu 25 kwietnia
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 XXXII/2013 z XXXII
Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 25 kwietnia 2013 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
głosowania był nieobecny Radny Tadeusz Koźma) - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
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Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 393.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
10 maja 2013 roku odbyło się spotkanie w Starostwie dotyczące przejęcia mienia ruchomego i
nieruchomego Terenowej Placówki PKS w Złocieńcu. Zostały wykonane dwie wyceny tego
mienia przez: PKS Szczecinek oraz Starostwo Drawskie. Chcemy, aby gminy powiatu
drawskiego przystąpiły do spółki, która przejmie Terenową Placówkę PKS-u w Złocieńcu.
Starostwo oraz gminy: Wierzchowo, Czaplinek, Kalisz Pomorski przyjęli stosowną uchwałę.
Drawsko nie chce przystąpić do wspólnego przedsięwzięcia. Nie mamy jeszcze informacji o
decyzji Ostrowic w tym temacie.
Odbyło się Walne Zgromadzenie Lokalnej Grupy Rybackiej. Wspólnie ze Starostwem
Ostrowice starają się o pozyskanie środków na wykonanie ścieżki rowerowej będącej
połączeniem istniejących już ścieżek rowerowych w Złocieńcu i Połczynie Zdroju. Gmina
Złocieniec złoży wniosek o środki na infrastrukturę ścieżki rowerowej.

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

Radny Mirosław Kacianowski:
Zwracam się z prośbą o namalowanie na terenie Osiedla Czaplineckiego pasów na jezdniach
wyznaczających miejsca do parkowania samochodów osobowych.
Proszę o zobowiązanie zarządów ogrodów działkowych do stałego wystawiania pojemników
na śmieci wytwarzane przez działkowców. Obecny system wywozu nieczystości z działek
polegający na organizowaniu, z reguły raz lub dwa razy do roku, akcji sprzątania działek, nie
zdaje egzaminu. W okresie od wiosny do późnej jesieni działkowcy organizując spotkania
towarzyskie przy grillu pozostawiają po sobie puszki, butelki, reklamówki i inne z tym
związane śmieci, które z braku pojemników są wyrzucane za płot lub w najlepszym razie do
śmietników innych zarządców nieruchomości.
Radna Małgorzata Janda złożyła interpelacje w następujących sprawach:
- zamontowania znaku nakazu skrętu w prawo przy wyjeździe z ulicy Włókienniczej w
ulicę Mickiewicza w Złocieńcu;
- ustawienia znaku C – 13/C – 16 (droga dla pieszych i dla rowerów) przy ścieżce
rowerowej;
- uprzątnięcia parku „Kolejowego” - obcięcie odrostów przy drzewach przy alejkach,
zamontowanie koszy na śmieci;
- uzupełnienie kostki brukowej przy wyjeździe z ulicy Leśnej na ulicę Brzozową.
Radny Waldemar Buca złożył interpelację w sprawie oczyszczenia kanału z deszczówką
płynącą przez ulicę Zakole. Obecnie kanał ten zagraża bezpieczeństwu epidemiologicznemu
mieszkańców ulic: Kasztanowa, Rybacka i Podmiejska. Prawdopodobnie do kanału
podłączona jest nielegalnie kanalizacja. Fetor unoszący się w pobliżu rowu oraz kolor wody
płynącej w kanale świadczy o występowaniu w nim fekali płynących z kanalizacji, a nie
tylko wody deszczowej. Dodatkowo kanał jest zanieczyszczony opakowaniami z targowiska
miejskiego rozwiewanymi przez wiatr. W okolicy występuje zwiększona liczba gryzoni, które
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widywane są przez osoby spacerujące w pobliżu. Zanieczyszczony kanał oraz przerośnięta
trawa rosnąca wzdłuż brzegów rzeki Wąsawy oraz na skrzyżowaniu ulic: Podmiejska z ulicą
Rybacką wpływa niekorzystnie na wizerunek miasta Złocieńca.
Radny Zbigniew Janiszewski ponowił interpelację w sprawie zamontowania progów
zwalniających na ulicy Włókienniczej i na ulicy Monte Cassino w Złocieńcu.
Radny Jan Macul zapytał, w jaki sposób można wykorzystać sukcesy w zawodach na
najwyższych szczeblach w kraju do promocji gminy.
W ramach Trybuny Obywatelskiej głos zabrał Pan Henryk Szreta (Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Złocieńcu), który zaprosił na uroczystości związane z obchodami 50 lecia działalności szkoły, które odbędą się w dniu 7 czerwca 2013 roku.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jeśli chodzi o oznakowanie poziome miejsc parkingowych to najpierw należy zadecydować
przy których ulicach chcemy, aby parkowały samochody, a następnie wykonać oznakowania
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ogrody działkowe zgodnie z ustawą działają na podstawie statutu ogólnopolskiego
działkowców. Każdy działkowiec jest zobowiązany do posiadania kompostownika. W
przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieścisłości w tym temacie będą działkowcy karani
zgodnie z obowiązującą ustawą. Przy wejściu na teren ogrodów działkowych będą
znajdowały się pojemniki do segregacji odpadów.
Wyjazd z ulicy Włókienniczej na ulicę Mickiewicza jest utrudniony, ponieważ kierowcy
skracają sobie drogę i jest tam bardzo duże natężenie ruchu. Nakaz jazdy w prawo jest
pewnym rozwiązaniem, tym bardziej, że kierowcy mogą zawrócić na rondzie. Wniosek w
sprawie powyższej zmiany musi uzyskać aprobatę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Szczecinie.
Oznakowanie ścieżki rowerowej, o którym mówiła Pani Janda jest słuszne. Jednak chyba nikt
do tej pory nie wyciągał konsekwencji od osób jeżdżących na rolkach po ścieżce rowerowej.
Park „kolejowy”, Lapidarium oraz Park „Żubra” mają sprzątać podopieczni CIS-u.
Gmina kosze wymienia każdego roku i są one systematycznie niszczone.
Braki w kostce brukowej przy wyjeździe z ulicy Leśnej na Brzozową zgłoszę odpowiedniemu
referatowi w Urzędzie.
Jeśli chodzi o oczyszczenie kanału, o którym mówił Pan Buca to najpierw należy rozwiązać
temat kanalizacji kilku budynków. Mamy już zaprojektowaną kanalizację tego terenu.
Postaramy się udrożnić przepływ w kanale.
Aby zamontować progi zwalniające należy spełnić pewne wymogi ustalone przepisami.
Odległość znaku drogowego informującego o progu zwalniającym od samego progu musi
wynosić 40 metrów.
Jak można wykorzystać sukcesy naszych złocienieckich zawodników? Pan Macul mówi, że
należy przeznaczyć więcej środków na sport. My przyzwyczailiśmy się już do sukcesów,
jakie odnoszą zawodnicy w biegach na orientację. Kluby mogą o swoich sukcesach
informować prasę oraz umieszczać stosowne informacje na stronie internetowej gminy.
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Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja rewizyjna analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz
sprawozdanie finansowe gminy Złocieniec. Wniosek w tej sprawie przedstawimy na
czerwcowej sesji.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 23 maja 2013 roku - w tematach:
1) Ocena wykonania budżetu gminy w 2012 roku i zapoznanie się ze sprawozdaniem
finansowym.
2) Sprawy organizacyjne.
Komisja podczas posiedzenia zawnioskowała w sprawie podjęcia działań zmierzających do
zorganizowania (remont, modernizacja) parkingu dla pacjentów przy przychodni i aptece –
Plac 650 – Lecia w Złocieńcu.
2) w dniu 23 maja 2013 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radny Jan Macul (Przewodniczący Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 8 maja 2013 roku - w temacie:
1) Ocena realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych w
placówkach oświatowych.
2) Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia zawnioskowała:
- w sprawie zwiększenia liczby dodatkowych godzin w roku szkolnym 2013/2014 na zajęcia
z logopedą dla wszystkich szkół – według zapotrzebowania;
- zaplanowania środków w budżecie na 2014 rok na podwyżki płac dla pracowników
niepedagogicznych o kolejne 5%.
2) w dniu 23 maja 2013 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 23 maja 2013 r. – (posiedzenie wszystkich komisji
problemowych RM w Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIII sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 9 maja 2013 roku - w temacie:
1) Drogi wiejskie na terenie gminy Złocieniec (zakres zadań).
2) Sprawy różne.
Zaproszeni na komisję Sołtysi poruszyli następujące sprawy:
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Radny Kazimierz Korzeniowski zapytał, kiedy będzie naprawiona nawierzchnia asfaltowa w
Kosobudach (za budynkiem kościoła).
Adam Kubiak (Sołtys Sołectwa Stawno) zgłosił, że w Stawnie przy przystanku autobusowym
obok studzienki jest głęboka dziura w jezdni.
Ponadto Sołtysi jednomyślnie „za” wyrazili zgodę na przełożenie dożynek gminnych z dnia 7
września 2013 roku na dzień 31 sierpnia 2013 roku.
2) w dniu 23 maja 2013 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca Komisji organizacyjnej):
Komisja organizacyjna w maju odbyła jedno posiedzenie.
Dyskutowano na temat przejęcia budynku dworca PKP oraz przedszkola wojskowego.
Członkowie komisji obejrzeli budynek przedszkola wojskowego oraz pomieszczenia w
Szkole Podstawowej Nr 3, które można zaadoptować na przedszkole.

Punkt 8: Ocena merytoryczna działalności Złocienieckiego Ośrodka Kultury i Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Złocieńcu za 2012 rok:
1) Informacja na temat działalności Złocienieckiego Ośrodka Kultury w 2012 roku
– druk nr 394;
2) Informacja na temat działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu w
2012 roku – druk nr 395.

Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury) omówiła prezentację
multimedialną przedstawiającą działania Ośrodka Kultury, Biblioteki i Świetlic Wiejskich w
2012 roku (Informacja w załączeniu do druku nr 388).
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Jak widać z przedstawionej prezentacji w 2012 roku odbyło się bardzo dużo imprez
plenerowych, spektakli, koncertów, wystaw oraz konkursów. Przykro nam, że Pan Tadeusz
Nosel pisze bardzo negatywnie o działalności kulturalnej w mieście. Odkąd Burmistrz podał
Pana Nosela do Prokuratury to pisze On negatywnie o mojej osobie i o kulturze w mieście.
Pan Piotr Disterhoft (Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu):
Informacje na temat działalności OSiR-u przedstawiłem Państwu na piśmie.
W 2012 roku Ośrodek utrzymywał podległe mu obiekty, co jest dość trudnym zadaniem ze
względu na brak środków finansowych. Dokonaliśmy wielu napraw we własnym zakresie.
Największym przedsięwzięciem była wymiana pokrycia drewnianego na pomostach. Przy
ulicy Wielkopolskiej zainstalowaliśmy drewniany plac zabaw dla dzieci, ale ze względu na
sukcesywne kradzieże elementów z tego placu zabaw, przenieśliśmy go na Wyspę
OSTRÓW. Wycyklinowaliśmy parkiet na hali przy ulicy Czaplineckiej dzięki pomocy Pana
Krzysztofa Woźniaka. Naprawiliśmy także przegnite płyty na skype parku.
Euroboisko było bardzo dobrze utrzymane i korzystano z niego wiele razy.
Ośrodek zajmował się również organizacją imprez rekreacyjno-sportowych: piłka siatkowa
mężczyzn, kobiet, Biegi Papieskie. ZOK aktywnie pomaga w organizowaniu wielu imprez.
Jestem Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji od roku. Dziękuję Przewodniczącej i Radzie
za zrozumienie problemu sportu oraz Burmistrzowi, Skarbnikowi i Sekretarzowi za życzliwe
wprowadzenie mnie w arkana pracy samorządowej.
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Punkt 9: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Złocienieckiego
Ośrodka Kultury w Złocieńcu za 2012 rok – druk nr 388;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 388.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIII/281/2013 w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Złocienieckiego Ośrodka Kultury
w Złocieńcu za 2012 rok, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Andrzej Kozubek, Tadeusz Koźma, Jan Macul – lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2013 – druk nr 389;

Pan Waldemar Włodraczyk (Burmistrz Złocieńca):
Oprócz moich autopoprawek do projektu uchwały, które zgłosiłem podczas wspólnego
posiedzenia komisji Rady będzie jeszcze jedna zmiana, którą przedstawi Pani Skarbnik.
Pani Teresa Dobron (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Gmina otrzymała odszkodowanie za zniszczoną altanę śmietnikową w wysokości 4.053,64 zł,
w związku z czym należy dokonać zmiany w budżecie gminy.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) poddała pod głosowanie
w.w. poprawkę.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła w.w. poprawkę do projektu uchwały na
druku nr 389
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem poprawki. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Tadeusz Koźma, Jan Macul – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIII/282/2013 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 za wyjątkiem Radnego Mirosława Kacianowskiego,
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który był przeciwny uchwale. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Małgorzata Janda,
Tadeusz Koźma, Jan Macul – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na
lata 2013 – 2024 – druk nr 390;
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIII/283/2013 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 byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Tadeusz Koźma, Jan Macul – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie udzielenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia – druk nr
391;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 391.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIII/284/2013 w
sprawie udzielenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
5) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy
Złocieniec w 2013 roku – druk nr 392;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 392.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIII/285/2013 w
sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Złocieniec w
2013 roku, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
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Małgorzata Janda, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 9: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie utworzenia spółki - druk nr 396;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 396.
Radny Stanisław Picheta:
Powinniśmy mieć więcej danych na temat sytuacji finansowej Placówki Terenowej PKS w
Złocieńcu oraz przejmowanego majątku. Wyceny rzeczoznawców różnią się od siebie. Nie
wiemy dokładnie jaki przejmujemy sprzęt. Czy nasz budżet podoła temu zadaniu? Mam
obawy, że powstanie „twór”, który będzie ciężarem dla gminy.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Środki trwałe Placówki Terenowej PKS w Złocieńcu zostały wycenione na kwotę 2 mln zł.
Kwota ta będzie podstawą do wykupu tej Placówki. Jedna wycena została wykonana na
kwotę 2,3 mln złotych, a druga na 1,8 mln złotych. Starostwo deklaruje zapłatę 25% całej
kwoty, pozostałą część pokryje 6 gmin (po 12,5%). Ze wstępnych rozmów między Starostami
wynika, że wykup majątku nie nastąpi w 2013, czy 2014 roku. Szczecinek jest skłonny
rozłożyć płatności na 2-3 lata. Nie twierdzimy, że będziemy dowozić tylko dzieci do szkół. W
powiecie jest 60 tysięcy mieszkańców. Gmina Czaplinek i Drawsko zleca dowóz dzieci
swoim przewoźnikom. Czaplinek ma 29 Sołectw i dużą rozpiętość w kilometrach między
nimi. Gmina Ostrowice nie ma połączenia PKP.
Baza PKS w Złocieńcu ma 37 autobusów, w tym 1 przeznaczony do kasacji. Nieruchomość
znajdująca się przy ulicy Piaskowej jest w wieczystym użytkowaniu Skarbu Państwa. Mają
własną stację paliw. Zatrudniają ok. 70 osób. Aby rozpocząć działalność w tej Placówce
musimy uzyskać koncesję, ponieważ w chwili obecnej posiada ją Szczecinek. W Złocieńcu
powstałby nowy podmiot. Firma ta potrzebuje restrukturyzacji, ale o tym będzie decydować
nowy Zarząd.
Przedsiębiorstwa tego typu mogą uzyskać dotacje od Marszałka oraz dofinansowanie z Unii
Europejskiej. Warunkiem jednak jest to, aby właścicielem był samorząd, a nie prywatna
osoba. Firmy komercyjne nie mogą być dotowane z środków unijnych. Najlepszym dla nas
rozwiązaniem byłoby, gdyby wszystkie gminy z terenu powiatu oraz sam powiat zostali
udziałowcami spółki. Na dzień dzisiejszy Drawsko nie chce brać udziału w tym
przedsięwzięciu.
Czy to będzie opłacalne przedsięwzięcie? Jeżeli będziemy wozić mniej ludzi, bo korzystają ze
swoich samochodów i rodzi się coraz mniej dzieci, to spółka będzie musiała dostosować się
do rynku.
Starostwo w Szczecinku stoi na stanowisku, że nie będą dopłacać do przewozów nie swoich
mieszkańców. Wszyscy szukają oszczędności. Chcą się połączyć z MZK, aby zmniejszyć
koszty.
Radny Stanisław Picheta:
Ja nie jestem przeciwny temu przedsięwzięciu, ale wyrażam swoje obawy. Jak duży teren
zajmuje Placówka PKS-u w Zlocieńcu?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
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Około 2 ha.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIII/286/2013 w
sprawie utworzenia spółki, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
7) w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na realizację
zadania z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego – druk nr 397.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 397.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIII/287/2013 w
sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na realizację zadania z
zakresu właściwości Powiatu Drawskiego, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 10: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Radna Elżbieta Frankowska (Opiekun Młodzieżowej Rady MiG Złocieniec) poinformowała o
działalności Młodzieżowej Rady MiG Złocieniec w ostatnim miesiącu i zaprosiła na
uroczystą Sesję Młodzieżowej Rady, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 roku.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) poinformowała, że w
Biurze Rady Miejskiej znajduje się „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla
gminy Złocieniec”, z którą mogą Radni zapoznać się.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Może zaistnieć taka sytuacja, że z dniem 1 lipca nie będzie jeszcze wyłonionej firmy, która
będzie odbierała odpady komunalne od mieszkańców z terenu gminy Złocieniec. Nie będzie
takiej sytuacji, jeśli do przetargu przystąpi 1 firma, ale jeśli będzie ich więcej to musimy się
liczyć z taką sytuacją.
Ja zorganizuję spotkanie z firmami, które obecnie wywożą odpady z terenu gminy Złocieniec,
aby po 1 lipca, jeśli będzie taka konieczność, w dalszym ciągu odbierali odpady od naszych
mieszkańców. Za tą usługę zapłaci gmina.
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Punkt 11: Zamknięcie Sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XXXIII Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 12.35).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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