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P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2013
z XXXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 14 sierpnia 2013 roku
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PROTOKÓŁ NR XXXV/2013
z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 14 sierpnia 2013 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 13 Radnych, co stanowi 86,6%
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Miasta Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- Zastępca Burmistrza Złocieńca – Pan Piotr Antończak
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała – podinspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej – Inocenta Jakubik.
Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XXXV Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Urszula Ptak
(godz. 9.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 13 radnych). Podczas sesji był
nieobecny Radny Mirosław Kacianowski i Radna Grażyna Kozak.
Przewodnicząca poinformowała, że Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Złocieńca z
dnia 9 sierpnia 2013 roku oraz zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym.
Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) – poinformowała, że
wszyscy obecni porządek obrad XXXV Sesji otrzymali wraz z zawiadomieniami o terminie.
Następnie odczytała porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013 –
druk nr 412;
2) w sprawie zgody na wniesienie przez gminę Złocieniec wkładu na kapitał zakładowy
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Złocieńcu – druk nr 413;
3) w sprawie zgody na przeznaczenie nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste –
druk nr 414;
4) uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru wsparcia przez gminę Złocieniec w latach 20122014 inwestycji realizowanej przez Powiat Drawski – druk nr 415;
5) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na
realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego – druk nr 416.
4. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
5. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś propozycje zmiany do porządku obrad.
Nie zgłoszono żadnych zmian do porządku obrad.
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Punkt 3: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Złocieniec na rok 2013 – druk nr 412.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 412.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W uchwale dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na rok 2013 w kwocie
1.000,00 złotych, które dotyczą wkładu na kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej spółki z o.o. z siedzibą w Złocieńcu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów“
przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXV/298/2013 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 Mirosław
Kacianowski i Radna Grażyna Kozak) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 3: Podjęcie uchwały w sprawie zgody na wniesienie przez gminę Złocieniec
wkładu na kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu – druk nr 413.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 413.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W związku z utworzeniem wraz z innymi gminami z terenu Powiatu Drawskiego spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej z
siedzibą w Złocieńcu, gmina wyraża zgodę na wniesienie wkładu na kapitał zakładowy PKS
w wysokości 1000,00 złotych i w ten sposób obejmuje 10 udziałów w kapitale zakładowym
tej spółki.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów“
przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXV/299/2013 w sprawie
zgody na wniesienie przez gminę Złocieniec wkładu na kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Złocieńcu, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Mirosław
Kacianowski i Radna Grażyna Kozak) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 3: Podjęcie uchwały w sprawie zgody na przeznaczenie nieruchomości do oddania
w użytkowanie wieczyste – druk nr 414.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 414.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Działka zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod budowę farmy
fotowoltanicznej. Wartość rynkowa przekracza dwieście tysięcy złotych, i aby ją zbyć
zgodnie z uchwałą Nr XXIII/149/2008 z 24 kwietnia 2008 roku - wymagana jest zgoda Rady
Miejskiej.
Radna Małgorzata Janda:
W jakiej odległości od zabudowań będzie znajdowała się farma fotowoltaniczna.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Farma zlokalizowana będzie po prawej stronie od ulicy Cieszyńskiej za terenem firmy
„Margip” .
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów“
przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXV/300/2013 w sprawie
zgody na przeznaczenie nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Mirosław
Kacianowski i Radna Grażyna Kozak) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 3: Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru wsparcia przez
gminę Złocieniec w latach 2012-2014 inwestycji realizowanej przez Powiat Drawski –
druk nr 415.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 415.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina nie może udzielać wsparcia finansowego
(rozłożonego na okres trzech lat ) Powiatowi Drawskiemu na zakończenie zadania pn.
„Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy 5-go Marca w Złocieńcu, stanowiących
dojazd do mostu”. Finansowanie może nastąpić w okresie trwanie inwestycji do momentu jej
zakończenia i rozliczenia. W związku z tym należy dokonać przeniesienia środków w
budżecie na 2013 rok.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów“
przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXV/301/2013,
uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru wsparcia przez gminę Złocieniec w latach 2012-2014
inwestycji realizowanej przez Powiat Drawski, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały (podczas głosowania był nieobecny Radny Mirosław
Kacianowski i Radna Grażyna Kozak) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
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Punkt 3: Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi
Drawskiemu pomocy finansowej na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu
Drawskiego – druk nr 416.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 416.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów“
przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXV/302/2013,
uchylająca uchwałę 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 był nieobecny Radny Mirosław
Kacianowski i Radna Grażyna Kozak) - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 4: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Przypomniała, że do końca sierpnia trwa zbiórka pieniężna na pogorzelców z Pyrzyc.
Odczytała zaproszenie od Burmistrza Pyrzyc na dożynki gminne w Krzemielinie, które
odbędą się w dniu 31 sierpnia 2013 roku.
Wpłynęło pismo Pani Eweliny Sobańskiej w sprawie dofinansowania przez gminę dojazdu jej
syna na rehabilitację do Gudowa.
Radny Andrzej Kozubek:
Mieszkańcy wspólnoty przy ul Połczyńskiej 2 złożyli deklaracje o segregacji odpadów, a
zarządca wyznaczył stawkę tak jak za nie segregowane.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W tej kwestii proszę rozmawiać z zarządcą wspólnoty.
Radny Jerzy Uchroński:
To jest nie zgodne z uchwałą, która daje prawo segregacji.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na dzień dzisiejszy weryfikujemy składane deklaracje ze stanem faktycznym. Spółdzielnia
Mieszkaniowa deklarowała 100% segregacji, ale już wiemy, że nie wywiąże się z tego.
Mieszkańcy otrzymali pisma, że będą podwyższone stawki. W stosunku do osób
indywidualnych, które nie segregują śmieci mimo, że się deklarowały - będą również
podwyższone opłaty. Już wcześniej wiedzieliśmy, że będą problemy z segregacją odpadów w
budynkach wielorodzinnych. Już w tej chwili widać, że część ludzi w blokach nie segreguje
śmieci. Proponowałem, aby niektóre altany i pojemniki były zamykane. Każdy pojemnik jest
oznaczony jaki rodzaj odpadów można do niego wrzucić.
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Radny Andrzej Kozubek:
Powstała dezinformacja. Osoba, która roznosiła informacje wprowadziła mieszkańców w
błąd.
Radny Jerzy Uchroński:
Temat śmieci będzie do nas wracał. Pojemniki na śmieci są nagminnie przepełnione. Zostały
naklejone nowe nalepki, ale pozostały stare i to wprowadza ludzi w błąd. Część ludzi
deklarowało, że będzie segregowało odpady, ale tego nie robi. Jeszcze nie została wyłoniona
firma, która będzie wywoziła odpady. Na dzień dzisiejszy uważam, że jest za mało dużych
pojemników do segregacji odpadów.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wszyscy mieszkańcy na posesjach indywidualnych dostali ulotki kiedy będą wywożone
śmieci. Terminy wywozu śmieci będziemy jeszcze korygować. Każdy może zostawić
przezroczysty worek z odpadami i my to wywieziemy. Co drugi czwartek wywozimy odpady
selektywne. Duże pojemniki do segregacji odpadów są wystawione we wspólnotach, i
dodatkowo przy osiedlach domków jednorodzinnych.
Radny Jerzy Uchroński:
Mieszkańcy zawsze wybierają to co dla nich najlepsze. Jeżeli są wystawione duże pojemniki
zbiorcze to wiadomo, że ludzie będą wynosili do nich śmieci i należy je opróżniać jak
najczęściej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Pojemniki wystawione przy osiedlach domków jednorodzinnych będą po pewnym czasie
zabierane, ale później każdy mieszkaniec będzie mógł wystawić worki z odpadami
selektywnymi, które w ustalone dni będą zabierane.
Radny Jerzy Uchroński:
W Niemczech worki do selektywnej zbiórki odpadów rozdawane są za darmo i są kolorowe
na każdy rodzaj odpadów. Dobrym rozwiązaniem jest skup butelek i w każdym sklepie
można to zrobić.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W Niemczech każdy mieszkaniec musi segregować odpady.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jeżeli na posesjach domków jednorodzinnych będziemy chcieli segregować odpady to system
odbioru w odpowiednich terminach najlepiej się sprawdzi. Każdy na posesji musi mieć
pojemnik na odpady. Dzisiaj 90% odpadów jest zmieszanych, konsekwencją tego w 2014 i
2015 roku będą kary dla gminy, że nie odzyskuje 50%, a skutkiem tego będzie podwyższenie
cen za odbiór śmieci. W tym wszystkim najważniejsza jest zmiana mentalności mieszkańców.
Radny Waldemar Buca:
Na pojemnikach powinien znajdować się napis „nie segregowane”. Jeżeli tego nie ma to
śmieci wrzucane są w pierwszy lepszy pojemnik.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Zapytała jak sprawa śmieci przedstawia się na sołectwach.
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Radny Mirosław Żurek:
Na wszystkich sołectwach są segregowane śmieci i na każdej posesji znajduje się pojemnik.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie wysyłałem żadnego pisma informacyjnego na teren wiejski.
Radny Mirosław Żurek:
Nowy system działa zaledwie dwa miesiące i trzeba czasu, aby wszystko się dotarło.
Radny Kazimierz Korzeniowski:
Przy sklepie w Kosobudach stoją pojemniki do segregacji śmieci i mieszkańcy z tego
korzystają.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Od 10 lat stoją pojemniki do segregacji, a odzyskaliśmy z tego zaledwie 14% odpadów. W
dalszym ciągu śmieci są wyrzucane do lasów lub przy drodze.
Radny Jan Rudy:
Edukację należy zaczynać od przedszkola i szkół. Od nowego roku szkolnego powinniśmy
dzieci do tego przygotować.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W tej chwili gmina jest stratna na całym osiedlu Czaplineckim bo trzy i pół tysiąca
mieszkańców deklarowało stawkę 12,20 zł, a nie 16,60 zł. Do tej pory nie daliśmy jeszcze
nikomu nakazu zmiany stawki i jesteśmy stratni bo będziemy musieli dopłacać różnicę. Za
szkło i plastik na bramie przesypowej w Mielenku nie płacimy nic, za zmieszane odpady
opłata wynosi 240,00 złotych i 160,00 złotych za odpady biodegradowalne.
Radny Kazimierz Korzeniowski:
Zwrócił się z prośbą o interwencję Straży Miejskiej w sprawie nielegalnego wysypiska śmieci
w Kosobudach znajdującego się na gruntach gminy Drawsko Pomorskie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W sprawie wysypiska należy wystosować pismo do Drawska.
Na parkingu przy cmentarzu w Cieszynie pojemniki na śmieci były zawsze pełne śmieci.
Zabraliśmy je, ale w dalszym ciągu ktoś wywozi śmieci wywrotką.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Od 19 do 26 lipca uczestniczyliśmy w „Europejskim Festiwalu Ludzi”, który odbywał się w
Luksemburgu w miejscowości Schiflange. Delegacja z Powiatu Drawskiego liczyła 50 osób.
Zostaliśmy przyjęci wspaniale. Młodzież i dzieci z naszego powiatu spisały się wzorcowo.
Codziennie odbywały się koncerty i wszystkie państwa prezentowały swoją kulturę. Koszty
wyjazdu na festiwal, każdy z uczestników poniósł sam. Za dwa lata w 2015 roku festiwal
odbędzie się w Złocieńcu. Pan Nosel na łamach „Tygodnika Pojezierza Drawskiego” napisał
bardzo obraźliwy artykuł i oczernił wszystkich, którzy byli w Luksemburgu.
Do komisji organizacyjnej wpłynęło pismo ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr
15 im. 3 pułku piechoty w Złocieńcu, w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku o
nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec” dla Pana Kazimierza
Kwiatkowskiego przez Radę Miejską.
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Decyzję w sprawie w.w wniosku podjęła cała Rada Miejska, a nie komisja organizacyjna.
Punkt 5: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XXXV Sesją Rady
miejskiej w Złocieńcu (godz. 10.00).

Protokółowała:

Przewodnicząca:

Inocenta Jakubik

Urszula Ptak
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