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P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2013
z XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 27 czerwca 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2013
z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 27 czerwca 2013 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 15 Radnych, co stanowi 100 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- 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 XXXIV 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 15 radnych.
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 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 406.
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. Promocja turystyczna gminy Złocieniec – druk nr 403.
9. Informacja na temat tworzenia podstrefy inwestycyjnej w gminie Złocieniec – druk nr
407.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2012
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2012 i
absolutorium dla Burmistrza Złocieńca z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za
rok 2012:
1) wystąpienie Burmistrza Złocieńca;
2) sprawozdanie finansowe gminy Złocieniec za rok 2012;
3) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2012 wraz z informacją o
stanie mienia gminy Złocieniec;
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2012;
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5) wniosek komisji rewizyjnej RM w Złocieńcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2012 rok;
6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie
do wniosku komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok;
7) dyskusja;
8) podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Złocieniec
za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok
2012 – druk nr 398;
b) w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2012 druk nr 399.
11. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania w roku 2012 procesów, o których mowa
w art. 3 ustawy o finansach publicznych (rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego gminy Złocieniec za rok 2012) – druk nr 400;
2) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów – druk nr 401;
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013
– druk nr 404;
4) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata
2013 – 2024 – druk nr 405;
5) w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Złocieniec – druk nr 402.
12. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie sesji.
Radni otrzymali 3 projekty uchwał do wprowadzenia do porządku obrad:
1) w sprawie w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 408;
2) zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 409;
3) zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Złocieniec – druk nr 410.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Druk nr 409 dotyczy zmiany, która pozwoli gminie, w ramach opłaty za odbiór odpadów
komunalnych, na zapewnienie mieszkańcom 1 pojemnika na odpady zmieszane. Nie trzeba
będzie pojemnika dzierżawić od firmy.
Projekt uchwały na druku nr 410 jest konsekwencją druku nr 409.
Radny Mirosław Kacianowski:
Czy nie trzeba doprecyzować zapisu: „w części”? To stwierdzenie jest mało precyzyjne.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie ma takiej potrzeby. My w uchwale odnosimy się do wszystkich, do zarządców również.
Radny Mirosław Kacianowski:
Czy gmina w całości zabezpieczy w pojemniki altany śmietnikowe, czy będę musiał
dokupywać pojemniki?
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Przy altanach będą w dalszym ciągu stały pojemniki na odpady segregowane.
Radny Mirosław Kacianowski:
Z uchwały to nie wynika, ale będzie o tym zapis w Protokole z Sesji i to mi wystarczy.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycje zmian do porządku obrad:
ZMIANA NR 1: dotyczy dodania do punktu 11 podpunktu 6) w brzmieniu: „w sprawie
udzielenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 408;“
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą zmianę
Przewodnicząca Rady, podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
Protokołu.
ZMIANA NR 2: dotyczy dodania do punktu 11 podpunktu 7) w brzmieniu: „zmieniającą
uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – druk nr 409;“
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą zmianę
Przewodnicząca Rady, podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
Protokołu.
ZMIANA NR 3: dotyczy dodania do punktu 11 podpunktu 8) w brzmieniu: „zmieniającą
uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec
– druk nr 410;“
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą zmianę
Przewodnicząca Rady, podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
Protokołu.

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XXXIII Sesji odbytej w dniu 29 maja 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 (15 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XXXIII/2013 z XXXIII
Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 29 maja 2013 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 406.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Odbyło się spotkanie z Panem Jankowskim, podczas którego rozmawialiśmy na temat
szczegółów przejęcia przez gminę budynku Dworca PKP. Kiedyś żądano od nas kwoty
prawie pół miliona za ten budynek, a teraz przekazuje się go bezpłatnie, ale pod pewnymi
warunkami, m.in. gmina musi udostępnić podróżnym poczekalnię. Wspólnie z Radnymi
oglądaliśmy pomieszczenia znajdujące się w budynku Dworca PKP.
W dniu 15 czerwca 2013 roku w Pyrzycach w wyniku pożaru budynków komunalnych bez
dachu nad głową zostało 14 rodzin (64 osoby, w tym 15 dzieci). Doszczętnie spłonęły dwa
budynki mieszkalne. Burmistrz Pyrzyc zwrócił się do nas z prośbą o pomoc i wsparcie. Będą
przeprowadzone akcje charytatywne, zostaną wystawione puszki na datki.
W finale Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży w Żeglarstwie UKS „Szkwał” zajął II miejsce
w województwie zachodniopomorskim (po Szczecinie).
W dniu 5 czerwca br. odbyła się uroczysta konferencja z okazji 20 lat działalności
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Fundusz dysponuje 500-milionowym budżetem.
Gmina Złocieniec, została wyróżniona podczas uroczystej gali, otrzymując statuetkę z
podziękowaniem za aktywne pozyskiwanie środków. Wyróżnienie to jest podsumowaniem
wieloletnich działań mających na celu ochronę środowiska i otrzymały je najbardziej aktywne
gminy.
Trwają nabory do wniosków o środki unijne. Lokalna Grupa Rybacka ogłosiła nabór. OSP
Warniłęg złożył wniosek o samochód. Złożono również wnioski na zagospodarowanie brzegu
jeziora Maleszewo oraz na infrastrukturę na „Gęsią Łączkę”.

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

Radna Małgorzata Janda:
1) złożyła interpelacje:
- w sprawie niewyłączania oświetlenia drogowego w nocy w miejscach, gdzie dochodzi
do aktów wandalizmu, w szczególności przy ulicy Drawskiej oraz na Osiedlu
Pomorskim;
- w sprawie wstawienia lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic Brzozowej z Leśną;
2) poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi na interpelację w sprawie uzupełnienia
kostki brukowej przy wyjeździe z ulicy Leśnej na ulicę Brzozową;
3) przypomniała o deklaracji Burmistrza dotyczącej zwiększenia liczby pojemników na
selektywną zbiórkę odpadów.
Radny Jerzy Uchroński złożył dwa wnioski:
1) w sprawie wykonania drenażu drogi Ostrowice-Złocieniec-Wierzchowo, głównie na
odcinku Ostrowice–Złocieniec w związku z rozmywaniem pobocza tej drogi po
opadach deszczu;
2) w sprawie naprawy nawierzchni ścieżki rowerowej, na której powstały znaczne ubytki
oraz zwrócenia się do Wójta Ostrowic o wykoszenie odcinka ścieżki rowerowej
znajdującej się na terenie Gminy Ostrowice.
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Radna Elżbieta Frankowska złożyła:
1) interpelacje:
− w sprawie utworzenia placu zabaw dla dzieci przy ulicy Drawskiej 13;
− w sprawie wycięcia odrostów przy pniu drzewa znajdującego się przy sygnalizacji
świetlnej przy ulicy Drawskiej;
− w sprawie przesunięcia miejsc postojowych sprzed drzwi wyjściowych budynku przy
ulicy Kościelnej 2;
− w sprawie wykonania chodnika na ulicy Cieszyńskiej przy Parku Żubra;
− w sprawie naprawy pomostów przy rzece Drawie;
− w sprawie wyremontowania przejścia z ulicy Krętej na ulicę 11-go Listopada oraz z
ulicy 11-go Listopada na ulicę E. Orzeszkowej;
2) zapytanie:
- w sprawie możliwości skorzystania przez dzieci ze Świetlicy „Promyczek” z
zagospodarowanego przez Gminę Złocieniec terenu w Lubieszewie.
Radny Waldemar Buca zapytał, jak będzie wyglądało technicznie pobieranie opłat za odbiór
odpadów komunalnych.
Radny Mirosław Żurek złożył interpelację w sprawie naprawy drogi Skąpe – Cieszyno, która
obecnie jest nieprzejezdna.
Radny Mirosław Kacianowski zapytał, czy jest możliwość umieszczenia na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w formie interaktywnej „Deklaracji o wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
Radny Stanisław Picheta zapytał, czy przy wymianie nawierzchni ulicy Śląskiej zostaną
wymienione również krawężniki oraz w jakim terminie to nastąpi.
W ramach Trybuny Obywatelskiej głos zabrali:
Pan Wojciech Chmiel (Radny Rady Powiatowej) zgłosił wniosek w sprawie przebudowy
kanalizacji sanitarnej ulicy Chrobrego. Piwnice budynków znajdujących się przy ul.
Chrobrego od numeru 50 do ulicy Kościuszki są systematycznie zalewane nieczystościami z
kanalizacji sanitarnej.
Zawnioskował również, aby wykonać kanalizację sanitarną na ulicy Żeromskiego, póki nie
został tam wykonany chodnik.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Mieszkańców „ZATORZE” Złocieniec (ul. Chrobrego 53, 78520 Złocieniec) Pan Henryk Urbański zawnioskował:
1) w sprawie remontu ulicy Chrobrego (obecnie w nawierzchni są dziury, wystają pręty
zbrojeniowe);
2) w sprawie wystąpienia do SANEPID-u o sprawdzenie, czy podniesione na maszcie
przekaźniki na ulicy Mirosławieckiej szkodzą zdrowiu ludzi.
Stwierdził, że jest niedopuszczalnym fakt, że przejazd między ulicą Chrobrego, a
Mirosławiecką (przy lesie) jest zablokowany, nie ma drogi przeciwpożarowej, a ulicą
Chrobrego jeżdżą samochody ciężarowe załadowane drzewem.
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Pan Tadeusz Szachewicz (Mieszkaniec ulicy Tkackiej) zgłosił zły stan nawierzchni ulicy
Tkackiej. Zapytał kiedy rozpocznie się remont chodników przy ulicy Tkackiej, który został
ujęty w planach na 2013 rok.
Pani Irena Mirys (Mieszkanka ulicy Łąkowej) poprosiła o wykonanie części nawierzchni
ulicy Łąkowej, która podczas inwestycji w latach 90-tych została pominięta. Mieszkają tam 3
rodziny, które zimą muszą same odśnieżać ulicę, a w czasie roztopów oraz opadów deszczu
mają utrudnione przejście ulicą ze względu na tworzące się tam błoto.
Pan Edward Herbut (mieszkaniec Złocieńca) w związku ze znowelizowaną ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach zadał pytania:
- w sprawie zróżnicowania stawek za odbieranie nieczystości;
- kto wygrał przetarg na wywóz nieczystości i w jaki sposób będą one odbierane;
- gdzie będą wywożone nieczystości;
- czy będą wywożone na jedno wysypisko, czy na kilka.
Stwierdził, że:
-

nawierzchnia ulicy Śląskiej powinna być położona dopiero po wykonaniu kanalizacji
deszczowej;
dotacja w kwocie 40 tysięcy złotych na prace przy jeziorze Maleszewo jest zbyt niska.

Pan Zbigniew Dykier (Mieszkaniec Rzęśnicy) poinformował, że on i mieszkańcy Rzęśnicy
uważają, że odległość 260 metrów od farmy wiatrowej do zabudowań jest odległością zbyt
małą. W Kaliszu Pomorskim w Pałacu Wedlów w dniu 1 lipca o godzinie 16.00 odbędzie się
prelekcja na ten temat. Zaprosił do wzięcia udziału w tym spotkaniu.
Pan Jan Sciurkowski (Mieszkaniec Złocieńca) zabrał głos na temat złego stanu technicznego
budynku Dworca PKP w Złocieńcu (nieprawidłowości w instalacji elektrycznej, zawalony
strop w lokalu nr 2).
Poprosił o wykonanie krawężnika przy Dworcu PKP.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Radny Rady Powiatowej) poprosił, aby:
- postawić tablicę informacyjną przy jeziorze Maleszewo;
- zwrócić uwagę na zasadność wycinki drzew w mieście.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wybryki chuliganów nie mają związku z wyłączonymi lampami. Akty wandalizmu mają
miejsce tam, gdzie są wyłączone lampy, ale i tam gdzie ich nie wyłączamy. Musimy
sprawdzić, czy uda nam się zabezpieczyć ten teren kamerą. Lustro drogowe możemy
wymienić, ale niestety łatwo je stłuc i musimy się liczyć z tym, że znowu zostanie zniszczone.
Kostka brukowa nie została uzupełniona, ponieważ nie odbył się jeszcze przetarg.
Wniosek Radnego Uchrońskiego w sprawie drogi na odcinku Ostrowice – Złocieniec
przekażemy do Starostwa.
Ubytki w nawierzchni ścieżki rowerowej miał uzupełnić Zakład Usług Komunalnych.
W ramach LGR Ostrowice otrzymają dofinansowanie w 85% na wykonanie odcinka ścieżki
rowerowej.
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W sprawie planu zabaw przy ul. Drawskiej 13 odbyło się spotkanie. Powstanie tam mini plac
zabaw dla dzieci. Teren ten musi być ogrodzony ze względu na sąsiedztwo drogi krajowej
oraz torów.
Po zakończeniu inwestycji w Lubieszewie spotkamy się i ustalimy, w jaki sposób i kto będzie
mógł korzystać z zagospodarowanego przez gminę terenu.
Odrosty przy pniu drzewa rosnącego przy przejściu dla pieszych na ulicy Drawskiej powinien
obciąć właściciel drogi, czyli Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Szczecinie.
W sprawie miejsc parkingowych na ulicy Kościelnej wpłynęły dwa wnioski, od
Stowarzyszenia „Carpe Diem” oraz od Parafii. Wyraziliśmy zgodę na usytuowanie ich w tym
miejscu. Samochody są tam parkowane wieczorem.
Wykonanie chodnika przy ulicy Cieszyńskiej leży w gestii powiatu. Środki, jakie
otrzymaliśmy od powiatu na drogi powiatowe w kwocie 270 tysięcy złotych wystarczą tylko
na sprzątanie tych dróg i ich odśnieżanie. W tym roku nie wykonam więcej żadnych prac na
drogach powiatowych ze względu na brak środków.
Na temat przejścia z ulicy 11-go Listopada już mówiłem, że jest to zadanie inwestycyjne, na
które nie ma środków w budżecie tego roku.
Jeśli chodzi o pobieranie opłat za odbieranie odpadów komunalnych to do niedzieli włącznie
mieszkańcy otrzymają informację w jaki sposób należy dokonać wpłaty. Można dokonywać
wpłat co miesiąc, ale również można zapłacić za cały rok. Zastanawiamy się nad zakupem
książeczek do wpłat. Należy pamiętać, że to nie jest podatek i Burmistrz nie udziela ulg w
tych opłatach.
Jeśli chodzi o umieszczenie w internecie interaktywnych deklaracji o wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, to nie będzie z tym problemu.
Nawierzchnia na ulicy Śląskiej ma zostać wymieniona do końca sierpnia lub września, ale nie
pamiętam, czy mają być również wymienione krawężniki.
Pan Chmiel pyta o ulicę Chrobrego. Gdy decydowaliśmy o wyborze ulic do remontu to ulica
Chrobrego znalazła się na liście, ale niestety zabrakło środków na jej wykonanie.
Wykonaliśmy natomiast remont 4 innych ulic z tego rejonu. Jeśli chodzi o kanalizację na
ulicy Chrobrego to pierwszy raz słyszę o tych problemach. Przekażę tą kwestię do Prezesa
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Nie wiem, dlaczego przy realizacji inwestycji na ulicy Łąkowej nie wykonano całości ulicy.
Jak znajdziemy środki w budżecie to wykonamy to zadanie, ale na pewno nie będzie to w
roku 2013.
W sprawie ulicy Żeromskiego trzeba interpelować w powiecie, ponieważ z środków
otrzymanych ze Starostwa nie będziemy w stanie wykonać takiego zadania.
Pan Urbański prosi o wystąpienie do SANEPID-u o sprawdzenie, czy podniesione na maszcie
przekaźniki na ulicy Mirosławieckiej szkodzą zdrowiu ludzi. Nie wiem, czy SANEPID jest
właściwą instytucją w tej sprawie.
Jeśli chodzi o samochody ciężarowe, które niszczą drogę to rozumiem, że jest to wniosek o
zamknięcie dla tych samochodów wyjazdy z lasu.
Chodniki na ulicy Czaplineckiej, Zdobywców Wału Pomorskiego oraz Tkackiej będą
wykonane w okresie wakacyjnym.
W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wybór firmy, która będzie odbierać odpady
komunalne. Nie mogę nic na ten temat więcej powiedzieć. Proszę się nie martwić, że przetarg
jeszcze nie został rozstrzygnięty. Gmina odbierze wszystkie odpady, a uchwały zagwarantują
to, że mieszkańcy będą mięli od gminy po 1 pojemniku na te odpady. 10 lat temu ustawiliśmy
pojemniki do segregowania odpadów. Niestety po 10 latach tylko 14% odpadów z naszej
gminy było segregowanych. W 2020 roku musimy osiągnąć wskaźnik 65%. W Słajsinie
został wybudowany zakład do segregowania odpadów za 110 mln zł. Za wywóz do tego
zakładu odpadów segregowanych oraz szkła nie będziemy płacić.
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Deszczówka jest i będzie odprowadzana do jeziora. My nie wiemy, czy na zagospodarowanie
jeziora Maleszewo otrzymamy środki, czy nasz wniosek uzyska akceptację.
W sprawie spotkania na temat farmy wiatraków dzwoniłem do Burmistrza Kalisza
Pomorskiego, który twierdził, że nic nie wie na ten temat. My trzymamy się zasad, jakie
narzucają nam przepisy. Wydałem decyzję środowiskową odnośnie farmy wiatraków w
Darskowie, ponieważ nie miałem podstaw do nie wydania takiej decyzji. Procedura trwała
bardzo długo. Muszę opierać się na opiniach instytucji, które się znają na tym.
Po słowach Pana Sciurkowskiego nie wiem, czy nie wycofać uchwały w sprawie przejęcia
budynku Dworca. Nie oglądaliśmy pomieszczeń z prawej strony budynku ponieważ były
zamknięte. Pisałem razem z Przewodniczącą pismo do Ministerstwa odnośnie naszego
Dworca. W odpowiedzi napisano, że budynek Dworca nie jest brany pod uwagę do rozbiórki,
ani do remontu, ale do przekazania samorządowi lokalnemu.
Jeśli posadziliśmy drzewo to w ciągu 10 lat jeśli stwierdzimy, że w złym miejscu je
posadziliśmy, możemy je wyciąć bez pozwolenia. Jest wiele przypadków, gdzie musimy
wycinać starsze drzewa. Mieszkańcy budynku, przy którym rosło drzewo, wnioskowali o jego
wycięcie ponieważ w czasie silnych wiatrów konary drzewa bardzo zbliżają się do budynku.
Drzewa wokół kościołów bardzo urosły. Na Wyspie Ostrów w czasie wichury drzewa łamały
się jak zapałki. Kiedyś bardzo często sadzono topole, a teraz otrzymujemy wnioski o wycięcie
nawet 100 topoli jednocześnie. Drzewa powinny rosnąć w odległości nie bliższej niż 2 metry
od drogi, ale przy wielu ulicach np. Czaplineckiej, Połczyńskiej, ta odległość jest znacznie
mniejsza. Na ulicy Połczyńskiej po lewej stronie przed mostem uschły drzewa. Mamy ich nie
wycinać?
Radna Elżbieta Frankowska:
Ja zgłaszałam już wcześniej temat przejścia z ulicy Orzeszkowej na ulicę 11 – go Listopada.
Otrzymałam odpowiedź, że wykonanie przejścia będzie w planie budżetu na 2013 rok.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
To co jest w planie, a to co jest zatwierdzone w budżecie to dwie różne sprawy. Ja pokazuję
budżet szczegółowo.
Radna Elżbieta Frankowska:
To przejście zagraża bezpieczeństwu ludzi.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ja to rozumiem i również bym chciał, aby to było zrobione.
Radna Elżbieta Frankowska:
To przejście trzeba utrzymywać na bieżąco w dobrym stanie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Proszę zgłosić wniosek formalny w sprawie wykonania tego zadania z podaniem źródła
finansowania.
Radna Elżbieta Frankowska:
Dlaczego odbiera Pan moje słowa jako atak?

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ja pokazuję jaka jest procedura.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W projekcie „Zagospodarowanie terenu między mostami” było ujęte to przejście. Niestety
wniosek ten nie uzyskał akceptacji.
Pan Wojciech Chmiel (Radny Rady Powiatowej):
Ja składałem wielokrotnie wnioski do budżetu. W tym roku nie złożyłem, ponieważ temat jest
znany już od wielu lat.
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca):
Mam apel do dyrektorów szkół i przedszkoli, aby edukować dzieci w temacie segregacji
odpadów.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Młodzież przygotowała wystąpienie, w którym pokazała jak należy dbać o środowisko.
Butelka plastikowa rozkłada się 120 lat, a filtr z papierosa 6 lat.
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca):
Może należałoby postawić tablice informujące, że butelki plastikowe przed wyrzuceniem
należy zgniatać.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W szkołach od wielu lat są realizowane takie projekty.

Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 12 i 20 czerwca 2013 roku w temacie wydania
opinii do wniosku Pana Kamila Gładysza prowadzącego działalność gospodarczą AutoHandel-Komis w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
Po dokonaniu poprawek we wniosku Komisja zaopiniowała go pozytywnie.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 20 marca 2013 r. (posiedzenie wspólne wszystkich komisji) w temacie
rozpatrzenia materiałów na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
2) w dniu 20 marca 2013 r. w tematach:
− Ocena przygotowania do sezonu letniego – opinia Policji, Straży Miejskiej i OSiR.
− Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia zawnioskowała w następujących sprawach:
- zorganizowania Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) dla ratowników (na
wniosek Dyrektora OSiR w Złocieńcu);
- wyrażenia zgody na używanie przez policjantów pełniących służbę z Komisariatu
Policji w Złocieńcu herbu miasta z napisem Złocieniec (emblemat naszywany na
mundury służbowe);
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rozważenia możliwości przedłużenia umowy na wynajem gabinetów dla S.C
„Szkolmed” Pielęgniarek Środowiskowych po obniżonych kosztach.
Ponadto komisja przyjęła sprawozdanie z oceny przygotowania do sezonu letniego przez
Policję, Straż Miejską i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
„Szkolmed” płaci 30,00 zł miesięcznie za gabinet. To jest dużo?
Radny Jan Macul (Przewodniczący Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 20 czerwca 2013 r. (posiedzenie wspólne
wszystkich komisji) w temacie rozpatrzenia materiałów na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w
Złocieńcu.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 12 czerwca 2013 roku w tematach:
- propozycji przekazania na rzecz Gminy Złocieniec nieruchomości
zabudowanej budynkiem dworca PKP w Złocieńcu;
- wydania opinii do wniosku Pana Kamila Gładysza prowadzącego działalność
gospodarczą Auto-Handel-Komis w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości.
Po dokonaniu poprawek we wniosku Komisja zaopiniowała go pozytywnie.
2) w dniu 20 czerwca 2013 r. (posiedzenie wspólne wszystkich komisji) w temacie
rozpatrzenia materiałów na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 20 czerwca 2013 r. (posiedzenie wspólne
wszystkich komisji) w temacie rozpatrzenia materiałów na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w
Złocieńcu.

Punkt 8: Promocja turystyczna gminy Złocieniec – druk nr 403.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Otrzymaliśmy obszerny materiał na temat promocji gminy Złocieniec.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jesteśmy na etapie opracowywania przewodnika turystycznego gminy Złocieniec. Staramy
się weryfikować ten tekst wspólnie z dyrektorem Złocienieckiego Ośrodka Kultury, Ośrodka
Sportu i Rekreacji oraz Przewodniczącą Rady. Przewodnik ten jest dofinansowywany z
środków unijnych. Funkcjonuje już Centrum Informacji Turystycznej, w którym pokazujemy
oraz sprzedajemy wiele materiałów promujących naszą gminę. W CIT mamy kasę fiskalną.
Gmina nie może zarabiać na sprzedaży materiałów promocyjnych i dlatego sprzedajemy je
po kosztach zakupu. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do TV Alfa, gdzie nasza
gmina ma ok. 20 filmików. Dajemy gestorom turystyki możliwość umieszczenia na naszej
stronie za darmo linków do ich stron internetowych.
Pan Jan Sciurkowski (Mieszkaniec Złocieńca):
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Niedawno po opadach deszczu zostało zalane przejście podziemne na Dworcu PKP. Należy
także poprawić estetykę tego terenu. W PKS-ie nie ma aktualnego rozkładu jazdy.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
PKP zrobiło zestawienie przejść podziemnych, które wymagają remontu. Złocieniec został
umieszczony na tej liście. Teraz czekają na decyzje z Warszawy. Jak nie otrzymają środków
na to zadanie to do końca września wykonają je z własnych środków.
Pan Jan Sciurkowski (Mieszkaniec Złocieńca):
Na Dworcu w Złocieńcu jest zatrudniona Pani, która sprząta i to ona powinna ten teren
utrzymywać w należytym porządku.
Przy Dworcu PKP brakuje krawężnika.
Radny Waldemar Buca:
Od niedzieli będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy i dlatego został zdjęty, aby dokonać na
nim poprawek.

Punkt 9: Informacja na temat tworzenia podstrefy inwestycyjnej w gminie Złocieniec –
druk nr 407.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Mamy problem z terenem na podstrefę inwestycyjną. Przystąpiliśmy do dyskusji na temat
wymiany terenów. Niestety opłata planistyczna dotycząca przekwalifikowania gruntów
wynosi 30% wartości. Mamy bardzo duże różnice w cenie działek, którymi mieliśmy się
wymienić. To są bardzo poważne kwoty.
Radny Stanisław Picheta:
Miało powstać na Osiedlu Gronowskim osiedle domków w lekkiej zabudowie. Co z terenem
na Osiedlu Czaplineckim, gdzie miały również być budowane domki? Czy nastąpiły jakieś
uzgodnienia odnośnie terenu przy ulicy Krętej?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na Osiedlu Gronowskim trzeba wykarczować las samosiejek. Przy ulicy Prusa już
wykarczowaliśmy drzewa i teraz będziemy robić to na Gronowskiej.
Była firma, która chciała budować domki komunalne na Osiedlu Czaplineckim, ale się
wycofali z tego pomysłu. Pojawił się także inny inwestor, ale nie wrócił już do nas.
Dałem propozycje właścicielom terenu przy ulicy Krętej zamiany ich gruntu na działki na
Wyspie Ostrów (prawa strona za portiernią) oraz 2-3 działki na terenie miasta pod
budownictwo jednorodzinne. Jeszcze się zastanawiają. Wyceny ich nieruchomości jeszcze
nie otrzymałem.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Na ulicy Żeromskiego również jest teren pod budownictwo jednorodzinne, ale w chwili
obecnej wyrósł tam już las.

Punkt 10: Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za
rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2012 i
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absolutorium dla Burmistrza Złocieńca z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za
rok 2012.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała pismo
przewodnie do sprawozdania finansowego Gminy Złocieniec za 2012 rok (pismo w
załączeniu do protokołu).
Pan Waldemar Włodarczyk (burmistrz Złocieńca):
Otrzymaliście Państwo komplet dokumentów związanych z wykonaniem budżetu gminy za
2012 rok. Łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych –
po stronie aktywów i pasywów wyniósł 95.142.674,74 zł, a rachunek zysków i strat zamknął
się zyskiem netto 6.331.680,88 zł. Wskaźnik długu wyniósł 55,07% wykonanych dochodów
roku sprawozdawczego. W 2011 roku było to 61,81%, czyli zadłużenie się zmniejsza. W
roku 2012 poddaliśmy restrukturyzacji zadłużenie na kwotę 7,7 mln zł. Pomogło to w
realizacji budżetu roku 2012 oraz bieżącego.
W 2012 roku na oświatę wydaliśmy 12-13 mln zł, co stanowi 27-28% całego budżetu.
Subwencja oświatowa wyniosła 7 mln zł. resztę kwoty dopłaciła gmina. Od 1 września
gminy mają otrzymywać z budżetu państwa rekompensatę za ponad pięciogodzinny pobyt
dziecka w przedszkolu. Rodzice za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu
przekraczającą czas bezpłatnej nauki nie zapłacą więcej niż 1 zł.
10 mln zł. zostało przeznaczone na opiekę społeczną, co stanowi 20-22% budżetu.
Te dwie pozycje stanowią 50% całego budżetu gminy.
W 2012 roku były realizowane zadania inwestycyjne, które miały dofinansowanie z środków
zewnętrznych, m.in.: stadion miejski, kanalizacja sanitarna w Warniłęgu i Kosobudach,
kanalizacja wodociągowa i kanalizacyjna w m. Wąsosz, termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej Nr 3 i Przedszkola, remont drogi w Kosobudach oraz adaptacja budynku po
szkole w Kosobudach.
Pozyskano z Kapitału Ludzkiego ok. 1 mln zł, na potrzeby szkół i opieki społecznej.
Na zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie
poważnym awariom na terenie naszej gminy pozyskaliśmy przeszło pół miliona złotych.
W 2012 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadził termomodernizację 5
budynków komunalnych. Pozyskaliśmy 1 mln zł na targowisko miejskie. W roku bieżącym
rozpoczniemy prace. Całość inwestycji wyniesie ok. 2 mln zł.
Wszystkie Spółki gminne, za wyjątkiem Zakładu Usług Komunalnych, zamknęły rok 2012
wynikiem dodatnim.
Gmina dofinansowuje także Stowarzyszenia działające na terenie gminy Złocieniec.
Kilkadziesiąt osób wykluczonych społecznie znalazło zatrudnienie w Centrum Integracji
Społecznie. Część z osób tam zatrudnionych pomaga w utrzymaniu zieleni w mieście.
Dziękuje wszystkim, którzy brali udział w realizacji budżetu gminy Złocieniec w 2012 roku.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec
za 2012 rok. (opinia w załączeniu do Protokołu).
Przewodnicząca poddała pod głosowania projektu uchwał na drukach nr 398 i 399.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIV/288/2013 w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok
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2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2012, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIV/289/2013 w
sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2012, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania w roku 2012 procesów, o których
mowa w art. 3 ustawy o finansach publicznych (rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2012) – druk nr 400;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 400.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIV/290/2013 w
sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania w roku 2012 procesów, o których mowa w art. 3
ustawy o finansach publicznych (rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
gminy Złocieniec za rok 2012), stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów – druk nr 401;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 401.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIV/291/2013 w
sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 11: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na
rok 2013 – druk nr 404;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIV/292/2013 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 był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy
Złocieniec na lata 2013 – 2024 – druk nr 405;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (14 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIV/293/2013 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 był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
5) w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Złocieniec – druk nr 402.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 402.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIV/294/2013 w
sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Złocieniec, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 408;
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 408.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIV/295/2013 w
sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
7) zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 409;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIV/296/2013
zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
8) zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Złocieniec – druk nr 410.

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIV/297/2013
zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Złocieniec, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jerzy
Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

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

Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury):
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury „Inspiracja” podpisało z Powiatem Drawskim umowę o
wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Wyjazd 50. osobowej grupy na Europejski Festiwal
Ludzi do Schifflange Luksemburg”. W Festiwalu tym weźmie udział 700 osób z 14 państw
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Unii Europejskiej: Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg,
Łotwa, Niemcy, Portugalia, Szkocja, Włochy i po raz pierwszy Polska. Celem wyjazdu jest
promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu, promocja Powiatu poprzez sport oraz
upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej. Dzieci, młodzież i dorośli będą brali
udział w zawodach sportowych takich jak: bule, koszykówka, tenis stołowy, tenis ziemny,
piłka nożna oraz będą uczestniczyli w występach artystycznych reprezentując nasz region,
kraj. Poprosiliśmy o wzięcie udziały w Festiwalu Burmistrza, Przewodniczącą, Dyrektora
OSiR, młodzież i sportowców. Każdy uczestnik musi zapłacić 300,00 zł oraz 40,00 Euro.
Pozyskaliśmy środki ze Starostwa, Nadleśnictwa Sośnica oraz Związku Miast i Gmin.
Wyjeżdżamy 19 lipca na 8 dni.
Pan Piotr Disterhoft (Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu):
Gmina Złocieniec zajęła 8 miejsce w skali kraju odnośnie Sportowych Turniejów Miast i
Gmin.
Radny Jan Macul przedstawił osiągnięcia sportowe złocienieckiej młodzieży.
Radna Małgorzata Janda poinformowała, że Pan Zbigniew Dykier prosił o przekazanie
informacji, że godzina spotkania w Kaliszu Pomorskim w sprawie farm wiatrowych została
zmieniona z 16.00 na 17.00.

Punkt 13: Zamknięcie Sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XXXIV Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 13.55).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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