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P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2013
z XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 31 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2013
z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 31 października 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,
- 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 XXXVIII 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 XXXVIII 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 Protokołów z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 437.
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. Informacja dotycząca zakresu specjalistycznych usług medycznych świadczonych na
terenie gminy Złocieniec zakontraktowanych na lata 2014-2016 – druk nr 433.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2013 2024 – druk nr 436;
2) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 430;
3) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających
kwartał poprzedzający rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania
podatku rolnego na obszarze gminy Złocieniec – druk nr 438;
4) w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 439;
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5) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek
od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników
do ww. deklaracji i informacji – druk nr 440.
10. Informacje z przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych:
1) Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złocieńcu – druk nr 431;
2) Burmistrza Złocieńca - druk nr 434;
3) Wojewody Zachodniopomorskiego – druk nr 432;
4) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim – druk nr 435.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.
Radni otrzymali projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wysokości cen i opłat za
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Złocieniec oddanych w
dzierżawę i użyczenie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Złocieńcu na druku nr 441 do
wprowadzenia do porządku obrad.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję zmiany do porządku obrad:
Do punktu 9 dodaje się podpunkt 6) w brzmieniu: „zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości
cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Złocieniec
oddanych w dzierżawę i użyczenie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Złocieńcu – druk nr 441”
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 Protokołów z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XXXVI Sesji odbytej w dniu 26 września
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 XXXVI/2013 z XXXVI
Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 26 września 2013 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XXXVII Sesji odbytej w dniu 10
października 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.
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Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XXXVII/2013 z XXXVII
Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 10 października 2013 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 437.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W dniu 8 października 2013 roku odbyło się w Złocieńcu posiedzenie Zarządu Powiatu
Drawskiego. Podczas Zarządu poruszono m.in. temat PKS-u, Zakładu Przetwórstwa Ryb,
wspólnych inwestycji drogowych i komunalnych, Stadionu Miejskiego. Członkowie Zarządu
wraz z osobami biorącymi udział w posiedzeniu obejrzeli Stadion, stację uzdatniania wody,
odwiedzili Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Związek Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego.
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego namawia samorządy, aby wspólnie starały
się o pozyskanie środków na lata 2014 – 2020. Chcemy opracować wspólną strategię. 10
gmin i 2 powiaty złożyły deklarację przystąpienia do Związku.
Zakończono przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Przetarg wygrał Zakład Usług
Komunalnych razem z Panem Andrzejem Bosiackim. Firmy te będą odbierać nieczystości do
końca 2014 roku.
W dniu 30 września br. gościliśmy Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego w
temacie Lokalnej Grupy Działania.
Podczas komisji organizacyjnej przedstawiłem dokumenty dotyczące Zespołu Elektrowni
Wiatrowych w Rzęśnicy. W chwili obecnej jest sporządzany projekt decyzji środowiskowej.
Są przesłanki ku temu, aby obecnie odmówić wydania takiej decyzji. Decyzja moja może
być zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
W dniu 15 października br. wydałem decyzję środowiskową dla Zakładu Przetwórstwa Ryb.
Tam trwają prace remontowe i istniejącej hali. Do końca roku będzie stan surowy zamknięty
budynku socjalnego. Inwestor poniósł znaczne nakłady i planuje oddać do użytku obiekt w
2014 roku.
Podpisaliśmy umowę dotyczącą oświetlenia miasta z Energą w Sopocie na okres od września
br. do końca sierpnia 2014 na pół miliona złotych.
Radny Mirosław Kacianowski:
Może sami utworzymy spółkę, aby obsługa była sprawniejsza?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na 100% wszystkich punktów świetlnych to tylko 10% jest własnością gminy Mamy tylko
ok. 140 – 150 lamp. Ustawodawca każe nam płacić za energię na nie naszym majątku.
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Punkt 6: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radna Elżbieta Frankowska złożyła interpelację w sprawie złego stanu nawierzchni chodnika
na ulicy Obrońców Westerplatte przy przedszkolu prywatnym pani Stanisławy Rak
Lisowskiej.
Radny Mirosław Kacianowski zapytał, czy na dzień dzisiejszy obecny system gospodarki
odpadami funkcjonuje poprawnie – jeżeli nie, to czy potrzebne są zmiany w tej kwestii.
Złożył interpelację w sprawie przedkładania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej
sprawozdania ze swojej pracy.
Radny Waldemar Buca:
1. Ujęcie w budżecie gminy na 2014 rok środków na podwyżki wynagrodzeń
pracowników obsługi i pracowników administracji w podległych jednostkach w
ramach posiadanych środków.
2. Ujęcie w budżecie roku 2014 następujących inwestycji drogowych (w ramach
posiadanych środków):
1) remont ulicy Ogrodowej na wniosek mieszkańców z dnia 24 września 2013
roku oraz remont wspólnie ze Starostwem Powiatu Drawskiego ulicy Staszica
od mostu na rzece Drawie do skrzyżowania z ulicą Rybacką ze względu na zły
stan techniczny;
2) w ramach wykonywanych prac budowlanych na Targowisku Miejskim przy
ulicy Kasztanowej należy wykonać czyszczenie rowu melioracyjnego
znajdującego się przy ulicy Zakole;
3) wykonanie wiaty przystankowej przy ulicy Okrzei po stronie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Gen. Wł. Andersa. Na tym przystanku codziennie na
autobus oczekuje trójka dzieci ze szkoły podstawowej.
Radna Małgorzata Janda złożyła interpelację w sprawie budowy parkingu przy przychodni na
Placu 650 – Lecia w Złocieńcu.
Radny Jan Macul zapytał, czy gmina ma wpływ na obniżenie cen paliw na stacjach
benzynowych znajdujących się na terenie Złocieńca, ponieważ są one najwyższe w kraju.
Zaapelował do zarządcy cmentarza, żeby nie likwidował starych grobów, pozbawionych
opieki, osób, które tworzyły historię Złocieńca, a objął je szczególną pieczą.
Złożył interpelację w sprawie wyróżnienia za pracę i wkład trenerów zawodowych nie
będących nauczycielami. Poprosił o konsultacje w tej sprawie Społeczną Radę Sportu.
Radny Mirosław Żurek podziękował za remont pobocza przy drodze powiatowej Skąpe Cieszyno.

W Trybunie Obywatelskiej głos zabrali:
Pan Stanisław Baliński (Mieszkaniec Złocieńca) w sprawie braku informacji w Zakładzie
Gospodarki Mieszkaniowej dotyczącej przyjmowania interesantów w określonych godzinach.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Radny Rady Powiatu Drawskiego) – w sprawie udostępnienia
służbom ratowniczym sprzętu i wyposażenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
będącego własnością gminy Złocieniec.
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Sprawa transportu dzieci do szkoły w Drawsku Pomorskim. Do tej pory młodzież z
Lubieszewa dojeżdżała autobusem na szkolny autobus do Linowna dojeżdżając autobusem
szkolnym w kierunku Złocieńca. Autobus o 6.45 do tej pory dowoził młodzież do Linowna 3
km i wracając zabierał dzieci do szkoły w Budowie. W chwili obecnej młodzież musi do
Drawska wyjechać o 6.15. Często po przyjeździe szkoła jest jeszcze zamknięta.
Kanalizacja Stawno – Lubieszewo. Obserwując tempo prac przy kładzeniu kanalizacji w
Lubieszewie oraz Stawnie widać ogromną różnicę w jakości prac. W Lubieszewie po
zamknięciu etapu uzupełnione są ubytki w asfalcie i chodniku. Usunięta jest ziemia. Wygląda
to bardzo porządnie. Natomiast w Stawnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Na całej
długości wsi mamy rozkopy. Szczególnie przy zakrętach, gdzie cały czas panuje zagrożenie
ruchu drogowego. Nie wiadomo gdzie prace zostały zakończone, gdyż każde miejsce po
wykopie nie zostało przywrócone do stanu pierwotnego. Szczególnie widać to przy drodze
bocznej do gospodarstw agroturystycznych gdzie od czasu zakończenia prac na drodze jest
duża kałuża i błoto. Przy łuku wyjazdowym do wsi od strony Lubieszewa witacze ozdobne
wykonane przez mieszkańców (klomby drewniane i płyty chodnikowe) zostały usunięte na
bok i tak sobie leżą do tej pory. Może to wszystko będzie zrobione w swoim czasie, ale
właśnie zaczyna się pora deszczowa i doprowadzenie tego terenu do stanu przed inwestycją
staje się coraz trudniejsze.
Mam pytanie, czy budynki mieszkalne wzdłuż drogi na Zatonie, a nie będące bezpośrednio
przy drodze asfaltowej lecz bliżej jeziora będą podłączone również do kanalizacji?
Dziura przy skrzyżowaniu Dworcowa-Mickiewicza. Zgłaszałem interpelację na Radzie
Powiatu i dziura została załatana. Jednak nie wiem czy z powodu braku materiału lub czasu
dziura nadal jest problemem i powinno się uzupełnić do stanu, w którym samochody nie będą
odczuwały jej jako przeszkodę bo do tej pory omijają ją dużym łukiem wzdłuż pasa
drogowego lub też ścinają zakręt wjeżdżając na przeciwległy pas ruchu.
Stadion. Ciekawi mnie sytuacja dotycząca budowy stadionu. Mieliśmy okazję obserwować
na etapie projektu, który zapewne miał
pewien błąd techniczny, prawdopodobnie
konsekwencje finansowe. Chodzi o pompę do podlewania murawy. Przez co najmniej dwa
miesiące straż pożarna – zapewne w ramach akcji – podlewała murawę przez pompę z
samochodów strażackich. Pytanie:
- kto jest winien takiej sytuacji oraz czy zostały wyciągnięte konsekwencje?
- Ile kosztowała akcja straży i kto ponosił te koszty.
Pan Piotr Mowczun (Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów
w Złocieńcu) w sprawie:
- możliwości darmowych szczepień emerytów i rencistów lub rekompensaty ich przez gminę;
- utworzenia karty seniora, która pozwalałaby na zniżki przy zakupie leków, przejazdy
komunikacją PKS, zniżki od podatku od nieruchomości;
- braku całkowitej edukacji mieszkańców odnośnie segregacji śmieci.
Pan Zdzisław Sinderman (Sołtys sołectwa Darskowo) zapytał, czy budynek mieszkalny
Darskowo 7b będzie podłączony do kanalizacji.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Mamy z roku na rok coraz więcej zadań, które nie są rekompensowane przez Państwo.
Przykładowo w Urzędzie w USC pracuje jedna osoba. Osoba ta udziela ślubów, także w
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niedziela i święta, robi archiwizację bieżącą (elektronicznie) oraz od roku 1945, wydaje
odpisy, akty zgonu. Taki pracownik potrzebuje czasu, aby wykonać te prace i dlatego są
wskazane godziny przyjmowania interesantów. Ja również mam wyznaczone godziny
przyjmowania interesantów. Tak pewnie jest i w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Jest
wolny rynek. Wspólnoty mają prawo rezygnować z zarządzania lokalami przez ZGM.
Możecie Państwo na Walnym Zebraniu podjąć decyzję w sprawie godzin przyjmowania
interesantów. My obsługujemy dużo Wspólnot Mieszkaniowych. Im większą liczbą Wspólnot
będziemy zarządzać tym koszty zarządu będą inaczej się kształtowały. Wspólnoty, które
zrezygnowały z naszych usług wróciły do nas po trzech miesiącach.
Gdyby wszystkie gminy z powiatu drawskiego weszły do spółki dot. PKS-u to na pewno
można by było lepiej rozwiązać temat rozkładu jazdy. Przekażemy tą sprawę do PKS-u.
Kanalizacja Lubieszewo i Stawno. Oglądałem prace w obu miejscowościach. W Stawnie
nawierzchnia byłaby bardziej rozkopana. Została zmieniona technologia, aby zmniejszyć
metraż zniszczonej nawierzchni. Są na pewno ustalone terminy uprzątnięcia terenu, przez
który była prowadzona inwestycja i Zakład Wodociągów i Kanalizacji te prace nadzoruje.
Czy wszyscy zostaną podłączeni do kanalizacji? Jak przygotowywane są uzgodnienia to nie
wszyscy chcą brać w nich udział, a potem mamy takie problemy. Na niektórych posesjach
trzeba zrobić przepompownię. Wynika to z ukształtowania terenu, na którym znajduje się
posesja.
Dziura przy skrzyżowaniu Dworcowa-Mickiewicza zostanie zgłoszona do zarządcy drogi.
Jeśli chodzi o podlewanie murawy na Stadionie Miejskim to było to konieczne, aby murawa
nie uschła podczas panujących upałów. System zraszaczy jest uruchomiany przy ciśnieniu
wody 7-8 atmosfer, a w sieci ciśnienie wynosi od 2 do 3 atmosfer. Trzeba było podłączyć
motopompę, aby zwiększyć ciśnienie do czasu dostarczenia pompy. Koszty tego podlewania
to koszt wypłaty środków dla strażaków ochotników oraz koszt paliwa i wody.
Jeśli chodzi o tzw. zasoby sprzętu znajdującego się w naszym posiadaniu, to jest to sprzęt
zakupiony w związku z zarządzaniem kryzysowym. Nie wiem, czy w powiecie jakaś gmina
ma tak dobry sprzęt. My musimy brakować stary sprzęt po uzyskaniu uprzednio na to zgody.
Pomimo, że mamy już nowy sprzęt to stary nie jest jeszcze w całości wybrakowany.
Jeśli chodzi o ulgi w podatkach dla osób starszych to nie jest to możliwe, ponieważ podatki
muszą być takie same dla wszystkich mieszkańców gminy. W chwili obecnej, zgodnie z
wytycznymi Unii Europejskiej, nie można dać zniżki np. dla gestorów turystyki, jak miało to
miejsce do tej pory w naszej gminie.
Trzy lata temu chcieliśmy przeprowadzić szczepienia dla osób w wielu powyżej 65 lat.
Zakupiliśmy 500 – 600 sztuk szczepionki. Połowę musieliśmy wyrzucić z braku chętnych.
Może to wynikało z faktu, że w tamtym czasie panowała tzw. „ptasia grypa”. Temat zdrowia
poruszyliśmy na Radzie Seniorów i tego typu akcje w 2014 roku będziemy przeprowadzać
poprzez związki skupiające osoby starsze.
Pierwsze pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów zostały postawione w Złocieńcu 10 lat
temu, a procent segregacji kształtował się w wysokości 14%. Gmina, jako członek Związku
R-XXI musi dostarczać posegregowane odpady. Ja nie karzę Spółdzielni Mieszkaniowej.
Ustawa mówi, że opłata za odbiór odpadów jest wyższa, gdy są to odpady nieposegregowane.
Edukacja na temat segregacji odbywa się już na poziomie przedszkola poprzez szkoły.
Największy problem z segregacją istnieje przy wielorodzinnych wspólnotach.
Odnośnie podłączenia do kanalizacji budynku w Darskowie to tam różnica w poziomach
terenu jest duża, a gmina nie może osobom prywatnym zamontować przepompowni.
Już niedługo przedstawię Państwu projekt budżetu na 2014 rok. Zgłoszone zapotrzebowania
do budżetu były bardzo duże. My musimy spełnić pewne wskaźniki. Główne kwoty budżetu
mam już uzgodnione, ale teraz trzeba pracować nad szczegółami. Prace nad budżetem
rozpoczną się za dwa tygodnie.
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Jak zmienić mentalność ludzi, którzy pomimo opisanych pojemników, wrzucają odpady gdzie
popadnie? Może należy postawić pojemniki dla tych, którzy nie segregują odpadów? Nam nie
chodzi o podnoszenie stawek dla osób, które nie segregują odpadów, ale o to, aby mieszkańcy
segregowali odpady.
Radny Mirosław Kacianowski:
Mam pewne propozycje modyfikacji tego systemu. Jak Burmistrz znajdzie czas to się z nim
podzielę tymi propozycjami.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Sprawa wykonania parkingu przy Placu 650-Lecia. Chcemy wykonać I etap inwestycji w
2014 roku. Za Budynkiem planowana jest budowa parkingu, ale Gmina jest właścicielem
tylko 70% znajdującego się tam terenu. Musimy uzyskać zgodę pozostałych właścicieli.
Czy Gmina ma wpływ na cenę paliw? Stacja paliw przy ulicy Czaplineckiej konkuruje ze
stacją PKS-u. Gmina nie może zastosować ulgi w podatku dla stacji paliw ze względu na
obowiązujące przepisy. Dotyczy to pomocy de minimis. Kwota naszego podatku jest dla
stacji paliw kroplą w ich obrotach. Są dwie propozycje budowy nowych stacji paliw w
Złocieńcu: przy InterMarche i przez osobę prywatną.
Jeśli chodzi o likwidowanie grobów to na naszym cmentarzu jest wiele grobów, którymi nikt
się nie zajmuje. Nie mogę dzielić grobów na te, za które trzeba płacić, a za które nie. Znalazł
się sponsor, dzięki któremu wybudowano nowy pomnik dla Pana Żubera.
Wyróżnienie trenerów, którzy nie są nauczycielami – tym tematem powinna zająć się komisja
edukacji, kultury, sportu i turystyki podczas prac nad projektem budżetu na 2014 rok. Trzeba
przedstawić to na Radzie Sportu. Będzie dylemat kogo nagrodzić i za co. Jak porównać np.
pracę trenerów w UKS „Traper” z trenerami z MKS „Olimp”?
Radny Jan Macul:
W „Traperze” trenerami są nauczyciele.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Za co mamy nagradzać? Przykładowo trener MKS „Olimp” może napracować się bardzo, a
wyniki drużyny będą słabe.
Pan Stanisław Baliński (Mieszkaniec Złocieńca):
Zdaję sobie sprawę, że jest wolny rynek, ale jak się zawrze umowę to trzeba jej respektować.
W umowie pewnie nie ma zapisu, że należy się szanować. Powinno się napisać, że interesanci
przyjmowani są w wyznaczonych godzinach.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Mówiłem, że Wspólnoty mają prawo do samodzielnych decyzji.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Radny Rady Powiatu Drawskiego):
W Bobrowie zakończono inwestycję w taki sposób, że drogi są w złym stanie technicznym.
Chcemy tylko żeby w Stawnie nie było tak samo.
Odnośnie sprzętu to nie chodzi o to, aby oddawać stary sprzęt, a o to, aby nowy sprzęt nie
leżał w magazynie, a służył ludziom.
Odnośnie Stadionu trzeba wyciągnąć konsekwencję za zaistniały stan rzeczy. To nie jest wina
Pana Burmistrza.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
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Murawa na Stadionie kosztowała 500 tysięcy złotych i nie można było dopuścić, aby w czasie
upałów jej nie podlewać (koszt podlewania wyniósł 10 tysięcy złotych).
Jeśli chodzi o kanalizację sanitarną w Stawnie to podczas odbioru będzie obecny Inspektor
Nadzoru, a wierzę w to, że ZWiK jako inwestor dopilnuje prawidłowości wykonania robót.
Sprzęt zakupiony przez Gminę dla zarządzania kryzysowego był już wykorzystywany
kilkakrotnie. Podczas obozu dla dzieci specjalnej troski wykorzystano łóżka. Agregatów
używano podczas Turnieju Sołectw, na żwirowni, były wykorzystywane również przez
Złocieniecki Ośrodek Kultury. Sprzęt jest na gwarancji i zależy nam na tym, aby sprzęt ten
był używany, by go sprawdzić.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Szkoda, że na komisji organizacyjnej Radny Mirosław Kacianowski nie zgłosił takiego
wniosku, ponieważ ja chętnie podzielę się z Państwem informacją na temat tego czym się
zajmuję. W sierpniu br. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprosił nas na
spotkanie w sprawie zintegrowanych obszarów inwestycyjnych. Mamy Związek, który
zajmuje się gospodarką wodno-kanalizacyjną. Można zwiększyć zakres zadań tego Związku i
zaprosić do współpracy inne gminy i powiaty. Zainicjowałam właśnie takie spotkanie. Byłam
także recenzentem nr 1 przewodnika turystycznego, za który Burmistrz otrzymał nagrodę.
Radny Mirosław Kacianowski:
Chcę, aby Rada była wcześniej informowana, aby przy reprezentowaniu Rady były to decyzje
Rady, a nie tylko Przewodniczącej.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Ja często nie mogę przedstawić Państwu pewnych spraw, ponieważ w danym czasie nie
odbywają się spotkania Rady. Jako Przewodnicząca występuję w imieniu Rady. Ja informuję
Państwa o wszystkich spotkaniach, zaproszenia odczytuję całej Radzie.
Radny Mirosław Kacianowski:
Jak występuje Pani w imieniu Rady to Rada musi to opiniować, a przynajmniej o tym
wiedzieć.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Odczuwam to jako atak na moją osobę. Czyli, jak pójdę np. do Szkoły Podstawowej Nr 2 to
mam wcześniej spytać co mam tam powiedzieć?
Radny Mirosław Kacianowski:
Przy składaniu życzeń to nie, ale jak występuje Pani np. na Konwencie Wójtów i
Burmistrzów to tak.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Trzeba zmienić zapisy w statucie, a ja jestem oceniana przez mieszkańców.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na spotkanie z Zarządem Powiatu Drawskiego zaprosiłem także Przewodniczących komisji
oraz Wiceprzewodniczących Rady, aby mogli wziąć udział w dyskusji.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Jestem zobowiązana działać na rzecz społeczności złocienieckiej, bo to obowiązek radnego. Z
tego wynika, że każdy radny winien składać sprawozdanie.
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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 w dniu 10 październiku 2013 roku odbyła jedno posiedzenie w temacie analizy
prawidłowości wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na oświatę w 2012
roku.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła trzy posiedzenia:
1. W dniu 24 października 2013 roku - dwa posiedzenia.
1) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu;
2) w temacie: wizytowanie i ocena realizacji zadań MGOPS w Złocieńcu, w kontekście
pieczy zastępczej, pomocy społecznej, alimentacji, dodatków mieszkaniowych, stypendiów.
Komisja podczas posiedzenia zawnioskowała o przygotowanie materiałów na sesję
dotyczących ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Złocieńcu.
2. W dniu 29 października 2013 r. – w temacie: wizytowanie i ocena realizacji zadań DPS w
Darskowie.
Radny Jan Macul (Przewodniczący Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1. W dniu 17 października 2013 roku - w temacie:
1) Podsumowanie i ocena działalności stowarzyszeń i osób w kontekście realizacji zadań
w obszarze kultura;
2) Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia zawnioskowała o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2014
rok środków na obchody 10-lecia Chóru Nauczycielskiego „Prof.Voices” działającego przy
SP Nr 3 w Złocieńcu.
2. W dniu 27 października 2013 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w
Złocieńcu.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 24 października 2013 r. – (posiedzenie wszystkich
komisji problemowych RM w Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXVIII
sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 24 października 2013 r. – (posiedzenie wszystkich
komisji problemowych RM w Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXVIII
sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Komisji organizacyjnej):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 29 października 2013 roku w tematach:
-

budowa zespołu elektrowni wiatrowych w miejscowości Rzęśnica gmina Złocieniec;
sprawy różne.
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Komisja wydała opinię jednogłośnie, iż Burmistrz w sprawie elektrowni wiatrowej w
Rzęśnicy winien wydać opinię środowiskową negatywną ze względu na brak jednoznacznych
zapisów w ustawach.
Przewodniczący komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego
przedstawił projekt uchwały dotyczący zakresu ochrony zdrowia mieszkańców tworząc strefy
ograniczające budowę wiatraków i innych urządzeń szkodliwych dla zdrowia. Po 15 listopada
odbędzie się komisja organizacyjna, gdzie będziemy analizować projekt uchwały, jak również
poruszymy sprawy dotyczące odpadów komunalnych.

Punkt 8: Informacja dotycząca zakresu specjalistycznych usług medycznych
świadczonych na terenie gminy Złocieniec zakontraktowanych na lata 2014-2016 – druk
nr 433.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Otrzymaliśmy informację z Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy w Złocieńcu mało
specjalistów, którzy przyjmują pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia. NZOZ „Medica” zapewnia nam specjalistów, ale głównie prywatnie. Okuliści i
laryngolog przyjmują tylko prywatnie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dziękuję bardzo, że przybyli Państwo na dzisiejszą Sesję. Przygotowaliśmy informację na
temat specjalistycznych usług medycznych świadczonych na terenie gminy Złocieniec.
Niektórzy specjaliści nie chcą występować o kontrakty. Specjalistów w Złocieńcu jest wielu,
ale niektóre specjalizacje są dostępne tylko prywatne. Podobno NFZ nie zdąży ogłosić
konkursów na specjalistykę. Czy jest możliwość, aby w Złocieńcu okulista przyjmował w
ramach kontraktu z NFZ? W Szpitalu MSW w Złocieńcu przyjmuje kardiolog, ale niestety
limit już się wyczerpał. Czy te limity muszą być? W styczniu br. nasi pacjenci zostali
pozbawieni podstawowej opieki zdrowotnej i usług świadczonych przez pielęgniarki
środowiskowe z NZOZ „Biały Dom”. Dobrze, że NZOZ „Medica” szybko zareagowała na
ten stan rzeczy. Jakie sankcje poniesie osoba za to, że w dniu 31 grudnia zgłasza w NFZ, że
od 1 stycznia nie będzie świadczyć usług medycznych. Gmina ma obowiązek zapewnienia
opieki zdrowotnej dla mieszkańców, NFZ płaci za te świadczenia, a NZOZ pozostawia 1.700
osób bez opieki medycznej. Czy NFZ może wyegzekwować pewne sprawy?
Pana Tomasz Żukowski (Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ):
Na pytania zadane przez moich przedmówców można by zorganizować kilkudniową debatę.
Aby zawrzeć umowę na świadczenie specjalistycznych usług medycznych muszą być wydane
stosowne rozporządzenia. Umowy zawarte są do końca 2013 roku. Powinniśmy być na etapie
konkursów na zawieranie umów. Rozporządzenia koszykowe nie zostały wydane, w związku
z czym przedłużono obecne umowy o 1 rok, czyli do końca 2014 roku. W połowie listopada
przystąpimy do aneksowania wszystkich umów.
NZOZ „Biały Dom” rozwiązał umowę, bo nie spełniał wymagań do świadczenia usług.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Czyli „Biały Dom” nie poniesie żadnych konsekwencji?
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Pana Tomasz Żukowski (Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ):
Można nakładać kary pieniężne i po kontroli kary zostały nałożone. Jednak w przypadku, gdy
umowa została rozwiązana to karać już nie możemy. NZOZ „Medica” zgodziła się przyjąć
wszystkich pacjentów z „Białego Domu”. Początkowo wpływały do nas skargi dotyczące
długiego oczekiwania pacjentów na przyjęcie, ale teraz już nie ma takich skarg. Samorządy
mają kompetencje, ale narzędzi nie mają, a NFZ jest tylko płatnikiem. My nie organizujemy
świadczeń opieki zdrowotnej. Ratownictwo medyczne jest w gestii Wojewody, a NFZ tylko
je finansuje. Burmistrz przygotował listę specjalistów świadczących usługi na terenie
Złocieńca. My nie mamy takich informacji. Kontraktujemy ok. 30 specjalizacji na teren
powiatu, a na gminy tylko dwóch + POZ. Na POZ w każdej chwili można składać wniosek.
Na usługi specjalistyczne mamy odpowiedni czas na kontraktowanie. 1 specjalista przypada
na 10 tysięcy osób. Dostęp do chirurgii i ginekologii w Złocieńcu jest bardzo dobry.
Nadlimitów nie jesteśmy w stanie sfinansować ze względu na brak środków. Często bywa tak,
że pacjenci zapisują się do 4 ośrodków, co wydłuża kolejki do specjalistów. Kolejki wynikają
także z tego, że często lekarze fizycznie nie są w stanie przyjąć wszystkich chętnych
pacjentów. Aby zawrzeć z nami umowę trzeba spełnić warunki dostępności np. 3 razy w
tygodniu po 4 godziny, w tym chociaż raz w godzinach popołudniowych. Okulistykę
kontraktujemy na teren całego powiatu. Jak będą konkursy to podmioty ze Złocieńca mogą
przystępować do nich. Na chirurgię dziecięcą kontraktujemy na regiony, ponieważ nie ma
większej potrzeby. Gdyby przestała działać w powiecie poradnia, która jest jedyna w
powiecie to podpiszemy nową umowę.
Radna Grażyna Kozak:
Czy, jak w połowie roku zgłosi się do państwa okulista to nie ma szans na kontrakt?
Pana Tomasz Żukowski (Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ):
Tak.
Radna Grażyna Kozak:
Moja córka prowadzi tylko praktykę prywatną, ponieważ po podpisaniu kontraktu z NFZ
musiałaby stosować wypełnienia gorszej jakości. Potem pacjenci mówią, że lekarze prywatnie
lepiej leczą.
Pana Tomasz Żukowski (Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ):
Stomatologia jest specyficzną usługą. Są stomatolodzy, którzy nie chcą z nami
współpracować, ale do konkursu przystępuje bardzo dużo lekarzy o tej specjalizacji i to
obniża stawkę.
Radna Małgorzata Janda:
Ubolewam nad tym, że nie ma u nas poradni zdrowia psychicznego. Funkcjonują u nas
poradnie leczenia uzależnień, a takie osoby powinny być konsultowane przez psychiatrę. Czy
nie można „przymusić” lekarza, aby przyjmował tam, gdzie jest taka potrzeba? U nas jest
bardzo dużo osób chorych na cukrzycę, więc poradnia okulistyczna jest bardzo potrzebna.
Także laryngolog i psychiatra powinien przyjmować w ramach NFZ w Złocieńcu. Złocieniec
jest umiejscowiony centralnie w powiecie i mieszkańcy powiatu mogliby przyjeżdżać do nas.
W ramach NFZ mamy bardzo mało specjalizacji. Coraz więcej osób zapada na choroby
psychiczne. Pracuje w placówce, gdzie 40% osób potrzebuje konsultacji tego typu. NFZ
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powinien przy udzielaniu kontraktów patrzeć na zapadalność na dane choroby w danym
rejonie. Czy nie ma możliwości kontraktowania ze wskazaniem miejsca przyjmowania
pacjentów?
Pana Tomasz Żukowski (Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ):
My zaplanowaliśmy, że w powiecie ma być poradnia zdrowia psychicznego i jak znajdzie się
chętny lekarz to my mamy na ten cel środki. Można Państwu pogratulować, że macie w
gminie reumatologa. Jak jest w powiecie okulista, który przyjmuje w ramach kontraktu z NFZ
to my nie możemy podpisać kolejnego kontraktu.
Radny Jerzy Uchroński:
Czy Narodowy Fundusz Zdrowia wie, jaki procent pacjentów korzysta z prywatnych praktyk?
Pana Tomasz Żukowski (Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ):
My takich badań nie prowadzimy.
Radny Jerzy Uchroński:
Jeżeli NFZ nie wie jakie są potrzeby to kolejki do specjalistów się wydłużają.
Pana Tomasz Żukowski (Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ):
To są dwie różne sprawy. Takie rozmowy powinny toczyć się na poziomie komisji zdrowia
działającej przy Rządzie. My jesteśmy tylko płatnikami.
Radny Mirosław Kacianowski:
Ile muszę czekać na wizytę np. u endykrynologa?
Pana Tomasz Żukowski (Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ):
Kolejka jest kilkumiesięczna. To zależy od wielu czynników. Bywa też, że świadczeniodawca
daje skierowanie do specjalistów nieuprawnionym osobom. Do poradni neurochirurgicznej
czeka się 4 lata.
Spotykamy się z tym, że pacjent trafia do szpitala na 2-3 dni zamiast być zdiagnozowany w
POZ.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Czy NFZ nie ma możliwości wyłapania osób, które zapisują się do kilku kolejek
jednocześnie?
Pana Tomasz Żukowski (Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ):
Chcemy to zrobić. Mamy system, ale do niego nie jest zapisanych ok. 10% osób.
Radna Grażyna Kozak:
Specjaliści są, sprzęt jest, a limitów nie ma.
Pana Tomasz Żukowski (Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ):
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Nie ma takiego systemy na świecie, gdzie nie byłoby kolejek.
Zachęcam do skorzystania z naszego systemu, gdzie znajdują się dane naszych
świadczeniobiorców. Hasło można sobie wyrobić w Szczecinie, Koszalinie oraz Białogardzie.
Dla dzieci nie wydajemy, ponieważ nie mamy uprawnień do sprawdzania kto sprawuje
władzę rodzicielską nad dzieckiem.
Pani Joanna Gańko (Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu):
Dziękuję Państwu za wyróżnienie, jakim jest LIDER, które otrzymał Szpital. Mamy
profesjonalny Zespół, który ciężko pracuje. Cały czas staramy się o rehabilitację
ogólnoustrojową. Odnośnie poradni kardiologicznej zwróciłam się z prośbą o rozwiązanie
umowy z NFZ od lipca w związku z brakiem specjalistów. Staramy się, aby rehabilitacja
neurologiczna stacjonarna świadczona przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu ponownie była refundowana przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Może Pan Dyrektor pomógłby nam w tej kwestii.
Radna Małgorzata Janda:
Szpital zabezpieczał pacjentów z całego kraju odnośnie rehabilitacji. Spotykałam się
wielokrotnie z tym, że pacjenci wybierają właśnie szpital w Złocieńcu. Wielu pacjentów
przyjeżdża do szpitala na wózku inwalidzkim, a wychodzi z niego o własnych siłach. Proszę
o przesłanie do NFZ oficjalnego pisma w sprawie refundowania przez NFZ rehabilitacji
neurologicznej w Szpitalu w Złocieńcu.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dziękuje Pani Dyrektor za wsparcie w postaci karetki podczas imprez gminnych.
Radna Małgorzata Janda:
W Informacji dot. wykazu usług specjalistycznych świadczonych w gminie Złocieniec jest
błędna informacja na temat finansowania lekarza medycyny pracy. Lekarz medycyny pracy
świadczy usługi w ramach umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy finansowane przez
Urząd Marszałkowski.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2013 2024 – druk nr 436;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 436.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/313/2013 w
sprawie 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:
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Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 430;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 430.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 2 głosy “wstrzymujące się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/314/2013 w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnych: Elżbiety Frankowskiej,
Stanisława Pichety, którzy wstrzymali się od głosu. Podczas głosowania byli nieobecni
Radni: Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających
kwartał poprzedzający rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania
podatku rolnego na obszarze gminy Złocieniec – druk nr 438;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 438.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/315/2013 w
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał
poprzedzający rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze gminy Złocieniec, 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, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 439;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 439.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/316/2013 w
sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych, 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, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
4) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na
podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek
leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o
lasach oraz załączników do ww. deklaracji i informacji – druk nr 440;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 440.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/317/2013
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od
nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników do ww.
deklaracji i informacji, 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, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 9: Podjęcie uchwał:
6) zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej gminy Złocieniec oddanych w dzierżawę i użyczenie
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Złocieńcu – druk nr 441.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 441.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/318/2013
zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej gminy Złocieniec oddanych w dzierżawę i użyczenie Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji w Złocieńcu, 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, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu./
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10. Informacje z przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych:
1)
2)
3)
4)

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złocieńcu - druk nr 431;
Burmistrza Złocieńca - druk nr 434;
Wojewody Zachodniopomorskiego – druk nr 432;
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim – druk nr 435.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) stwierdziła, że nie będzie
odczytywała Informacji z przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych, ponieważ
wszyscy zapoznali się już z nimi.
W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.

Punkt 11: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Do Rady wpłynęły dwa pisma:
- w sprawie masztu telefonii komórkowej;
- w sprawie remontów nawierzchni dróg krajowych na terenie powiatu drawskiego.
Pisma te są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Rady do NFZ, aby rehabilitacja
neurologiczna stacjonarna świadczona przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu była refundowana przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) przyjęła powyższy wniosek.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem wniosku, za wyjątkiem Radnego Jana Rudego, który
wstrzymał się od głosu. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Małgorzata Janda,
Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XXXVIII Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 14.15).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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