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P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2013
z XXXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 28 listopada 2013 roku
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P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2013
z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 28 listopada 2013 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 14 Radnych, co stanowi 93 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- Zastępca Burmistrza Złocieńca – Pan Piotr Antończak,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
a także: radni powiatowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, szkół, policji,
wojska, prasy, mieszkańcy Złocieńca.
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała: Podinspektor ds. Obsługi Biura RM - Pani Inocenta Jakubik
Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XXXIX Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej - Pani Urszula Ptak
(godz. 10.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 14 radnych).
Podczas Sesji był nieobecna Radna: Elżbieta Frankowska.
Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XXXIX 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 XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 451.
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 stanu rolnictwa na terenie gminy Złocieniec – druk nr 450.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok szkolny
2012/2013 – druk nr 449.
10. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 442;
2) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2014 – druk nr 443;
3) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego –
druk nr 444;
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4) zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu – druk nr 452;
5) uchylającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy
Złocieniec, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów,
źródeł, z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia
dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania – druk nr 445;
6) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Złocieniec w czasie
przekraczającym ten wymiar – druk nr 446;
7) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 447;
8) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty
działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 448.
9) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec
na rok 2013 – druk nr 453.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady przedstawiła propozycję do porządku obrad.
Do punktu 10 dodaje się podpunkt 10) w brzmieniu: „ w sprawie przyznania dotacji na prace
restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – druk nr 456”
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 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 (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta
Frankowska, Tadeusz Koźma) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XXXVIII Sesji odbytej w dniu 31
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.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XXXVIII/2013 z
XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 31 października 2013 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
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głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta Frankowska, Tadeusz Koźma) – 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):
23 listopada 2013 roku razem z Przewodnicząca Rady Miejskiej na zaproszenie firmy „Nafis”
uczestniczyliśmy w otwarciu centrum kardiologii przy szpitalu w Drawsku Pomorskim.
Obiekt jest bardzo nowoczesny posiada 30 łóżek i zaplecze techniczne. Oddział będą
obsługiwać specjaliści z Poznania i Szczecina. Na dzień dzisiejszy szpital w Drawsku
Pomorskim nabrał rangi szpitala specjalistycznego.
Gmina Złocieniec 25 listopada otrzymała nową karetkę pogotowia. Koszt nowo zakupionej
karetki to 550 tysięcy złotych.
Gmina Złocieniec otrzymała 50% dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na remont Alei Piastów wraz z wykonaniem parkingów dla samochodów
osobowych.
W dniu 2 grudnia 2013 roku w Drawsku Pomorskim odbędzie się spotkanie z Marszałkiem
Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie utworzenia na bazie trzech powiatów
drawskiego, łobezkiego i świdwińskiego strefy inwestycyjnej w ramach porozumienia
międzygminnego.
Co miesiąc obliczamy procentową statystykę segregacji odpadów. W tym miesiącu nastąpił
wzrost o 2%. W ogólnej statystyce jest to 16% - w stosunku do miesiąca poprzedniego. W
miesiącu lipcu było 8%, w miesiącu sierpniu 6%, w miesiącu wrześniu 7% w zależności od
regionu.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radny Andrzej Kozubek – złożył interpelację w imieniu mieszkańców gminy Złocieniec
będących pacjentami szpitala w Drawsku Pomorskim.
Pacjenci ci mieli zaplanowane zabiegi stawu biodrowego, lecz z chwilą nadejścia terminu
zostają oni powiadomieni, iż zabieg taki nie odbędzie się, bez podania przyczyny, jak również
bez podania terminu przeprowadzenia zabiegu.
W Trybunie Obywatelskiej głos zabrali:
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca) - w sprawie terenu przy jeziorze Maleszewo.
Bardzo dobrze, że tak wiele się dzieje odnośnie zagospodarowania terenu przy jeziorze. Duży
udział w tym wszystkim ma Radny Rady Powiatu Drawskiego pan Krzysztof Zacharzewski.
Na łące przy jeziorze mieszkańcy miasta zrobili sobie wybieg dla psów. Z tym problemem
należałoby coś zrobić, ponieważ cały teren pokryty jest psimi odchodami. Chciałbym
przypomnieć, że znajduje się tam nie ogrodzony plac zabaw, na którym bawią się dzieci.
Proszę coś z tym zrobić – można ogrodzić plac zabaw i postawić tabliczki informacyjne z
zakazem wyprowadzania psów.
Pan Henryk Urbański (Stowarzyszenie Mieszkańców „Zatorze” Złocieniec):
Remont ulicy Chrobrego był obiecany w 2010 roku. Wcześniej na ulicy położono płyty
jumbo, z których część jest dobra, a część nie. Na dzień dzisiejszy nie ma drogi, ani
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chodników. Chciałbym wiedzieć kiedy będzie zrobiona droga. „Zatorze” to też ważna
dzielnica i dużo ludzi tam mieszka.
Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie słyszałem, aby w szpitalu w Drawsku coś takiego miało miejsce. Poruszę ten temat w
trybunie obywatelskiej na sesji Powiatu Drawskiego.
Odnośnie wyprowadzania psów, to bardzo dużo zależy od nas samych. Straż Miejska nie
może stać 24 godziny i nadzorować terenu. Możemy stworzyć wybieg dla psów odgrodzony
od reszty terenu. Takie miejsce, gdzie psy mogą się wyhasać zrobiliśmy na osiedlu
Czaplineckim.
Zatorze na przestrzeni ostatnich lat miało zrobionych najwięcej dróg. W 2010 roku w ramach
zadania „remont dróg gminnych” w I etapie wyremontowane zostały ulice: Bydgoska,
Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, 15go Sierpnia. Ulice Kasztanowa, Szkolna i Aleja Piastów znalazły się w II etapie realizacji
przedmiotowego zadania. W związku z brakiem środków na remont pozostałych trzech ulic
Radni Rady Miejskiej wskazali do realizacji w pierwszej kolejności Aleję Piastów.
Pan Henryk Urbański (Stowarzyszenie Mieszkańców „Zatorze” Złocieniec):
Proszę odpowiedzieć dlaczego od 2010 roku każdorazowo obiecywano, że będzie remont
ulicy, a do tej pory nie ma nawet chodnika.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Inwestycja ulicy Chrobrego od ulicy Cienistej do lasu podzielona jest na dwa odcinki. Koszt
całego przedsięwzięcia to ponad 2 miliony złotych. Remont ulicy zrobiony zostanie z
środków bieżących zaplanowanych w budżecie na ten cel. Nawierzchnia ulicy zniszczona jest
przez jeżdżące 40 -50 tonowe samochody.
Pan Henryk Urbański (Stowarzyszenie Mieszkańców „Zatorze” Złocieniec):
Wystarczy jak gmina zrobi chodnik po jednej stronie ulicy.
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca):
Pan Burmistrz wymijająco odpowiedział w sprawie psów. Dorosły obywatel ma obowiązek
posprzątać po psie. Jeżeli zgłasza się problem to miasto ma obowiązek zrobić coś w tej
sprawie. Nie mówimy tutaj o karaniu, ale o upomnieniu.
Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja w miesiącu listopadzie 2013 roku zakończyła kontrolę w temacie
- analiza prawidłowości wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na oświatę w
2012 roku.
Rozpoczęła kontrolę rozliczenia modernizacji kina.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja w dniu 21 listopada 2013 r. odbyła posiedzenie ze wszystkimi komisjami
problemowymi RM w Złocieńcu - w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIX
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sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radni podczas wspólnego posiedzenia Komisji RM w Złocieńcu zawnioskowali o
przedłożenie dla Rady informacji na temat liczby nauczycieli z placówek oświatowych w
Złocieńcu, którzy nabyli uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub do świadczenia
kompensacyjnego.
Komisja wspólna RM zawnioskowała, aby Przewodniczącej Rady Miejskiej przysługiwało
50% zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których nie odbywały się sesje oraz
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Komisja w dniu 25 listopada 2013 roku wspólnie z komisją rozwoju gospodarczego i budżetu
odbyła posiedzenie w temacie:
- prace nad projektem budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.
Komisje podczas posiedzenia zawnioskowały o zwiększenie przez Powiat Drawski środków
na 2014 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatowych znajdujących się na terenie miasta
Złocieńca.
Radny Jan Macul (Przewodniczący Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
Pierwsze w dniu 21 listopada 2013 r. ze wszystkimi komisjami problemowymi RM w
Złocieńcu - w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radni podczas wspólnego posiedzenia Komisji RM w Złocieńcu zawnioskowali o
przedłożenie dla Rady informacji na temat liczby nauczycieli z placówek oświatowych w
Złocieńcu, którzy nabyli uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub do świadczenia
kompensacyjnego.
Komisja wspólna RM zawnioskowała, aby Przewodniczącej Rady Miejskiej przysługiwało
50% zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których nie odbywały się sesje oraz
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Drugie w dniu 22 listopada 2013 r. – w temacie:
-podsumowanie i ocena działalności stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu w kontekście
realizacji zadań gminy w tym obszarze;
-sprawy różne.
Na 887 gmin sklasyfikowanych w całej Polsce gmina Złocieniec zajęła 174 miejsce. W
klasyfikacji klubów sportowych UKS „Traper” zajął 267 miejsce na 3330 stowarzyszeń
sklasyfikowanych w całym kraju. Gmina Złocieniec zajmuje trzecie miejsce po Szczecinie i
Koszalinie na 90 gmin sklasyfikowanych w Województwie Zachodniopomorskim.
Cieszy dobra praca młodzieży i tak wysoka pozycja gminy, niepokoi natomiast szkolenie
młodzików w Klubie „OLIMP” i brak współpracy z samorządem lokalnym.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja w dniu 21 listopada 2013 r. – odbyła posiedzenie ze wszystkimi komisjami
problemowymi RM w Złocieńcu w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIX
sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
W dniu 25 listopada 2013 r. – wspólnie z komisją zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego komisja odbyła posiedzenie w temacie:
-prace nad projektem budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.
Komisje podczas posiedzenia zawnioskowały o zwiększenie przez Powiat Drawski środków
na 2014 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatowych znajdujących się na terenie miasta
Złocieńca.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
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Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 21 listopada 2013 r. ze wszystkimi komisjami
problemowymi 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 19 listopada 2013 roku w tematach:
1.Odpady komunalne.
2.Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań Burmistrza Złocieńca w
sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na
odnawialnych Źródłach energii na terenie gminy Złocieniec.
3.Plan pracy komisji stałych RM i Rady Miejskiej na 2014 rok.
4.Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia zgłosiła wniosek w sprawie ustawienia na terenie Złocieńca
tabliczek przy mostach z nazwami rzek.
Zarządcy, którzy uczestniczyli w spotkaniu stwierdzili, że nastąpiła poprawa w zakresie
gospodarki odpadami w stosunku do poprzednich miesięcy. Zgłosili, że należy poprawić
stronę informacyjną i zrobić małe ulotki na kosze. Pan Mirosław Kacianowski Prezes SM
„Postęp” w Złocieńcu zaproponował, aby wydzielić osiedle Czaplineckie i zwiększyć
częstotliwość wywozu odpadów.
Punkt 8: Informacja dotycząca stanu rolnictwa na terenie gminy Złocieniec – druk nr
450.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Radni informacje o stanie rolnictwa na terenie gminy Złocieniec otrzymali na piśmie.
Pan Stanisław Kuczyński (ARiMR Kierownik Biura Powiatu Drawskiego z siedzibą w
Złocieńcu):
Przedstawił prezentację na temat: „ ARiMR Działania Realizowane przez Biuro Powiatu
Drawskiego” (prezentacja w załączeniu do Protokołu).
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Na terenie gminy Złocieniec jest coraz mniej rolników.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W gminie Złocieniec statystycznie mamy 472 gospodarstwa rolne, ale są też takie sołectwa
gdzie nie ma ani jednego rolnika. Mamy też rolników, którzy dysponują bardzo dużym
areałem. W rolnictwie nigdy nie ma gwarancji, że to co się posieje, to się zbierze. Na
przestrzeni roku 2012 i 2013 obserwuje się tendencje zniżkowe w skupie zboża.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Agencja Nieruchomości Rolnych zajmuje się prywatyzacją gruntów państwowych. Od dwóch
lat mamy ograniczenie w sprzedaży ziemi. Protest rolników doprowadził do tego, że w skład
komisji przetargowej przy sprzedaży ziemi wchodzi przedstawiciel Izb Rolniczych. Na dzień
dzisiejszy bardzo dużo rolników chce powiększyć swoje areały i chcemy, aby ta ziemia trafiła
do nich. Jeszcze kilka lat temu można było kupić ziemię za 5 tys. złotych za hektar. W tej
chwili w gminie Kalisz Pomorski za hektar ziemi trzeba zapłacić 18 tys. złotych w gminie
Czaplinek i Drawsko Pomorskie 12 tys. złotych. Każdy rolnik, który chce nabyć ziemię musi
zgłosić to do Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, która ogłasza przetarg. Ziemię może nabyć
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rolnik posiadający kwalifikacje rolnicze, być właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości
rolnych i na stałe zamieszkiwać w gminie, w której leży jedna z nieruchomości wchodząca w
skład gospodarstwa rolnego.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Czy gmina może kupić działki od Agencji Nieruchomości Rolnej. Mamy deficyt ziemi przy
mieście.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Gmina może nabyć grunty od Agencji na odpowiednich warunkach - wskazując na co mają
być przeznaczone sporządzając odpowiedni plan.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dzierżawcy, którzy dzierżawili grunty wokół Złocieńca mieli prawo pierwokupu.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Tak było kiedyś, ta ziemia została już sprzedana i przeznaczona pod infrastrukturę. Agencja
może ziemię wyłączyć z gruntów rolnych i nieodpłatnie przekazać gminie.
Pan Wojciech Kucharski (Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach - Kierownik
Terenowego Zespołu Doradców w Drawsku Pomorskim):
Dopłaty z Unii Europejskiej dla rolnictwa nie są przekazywane za darmo. Jest to
rekompensata za to, że Polska przystąpiła do UE. W powiecie mamy dodatkowe dopłaty za
działania ekologiczne, ochronę siedlisk lęgowych i ochronę wód. Dopłata do zbóż to duża
rekompensata dla rolnika. Nie można przewidzieć jaki będzie rok i czy rolnik zbierze plony.
Terenowy Zespół w Drawsku Pomorskim ma wykształconych doradców, którzy pomagają
rolnikom. Mamy nadzieję, że budżet 2014 roku nie będzie mniejszy niż w 2013 roku.
Rolnictwo wykorzystało wszystkie środki przekazane przez Unię Europejską.
Pan Stanisław Baliński (Delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej):
Przedstawił Sprawozdanie Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020
(sprawozdanie w załączeniu do Protokołu).
Podziękował Kierownikowi Biura Powiatu Drawskiego ARiMR panu Stanisławowi
Kuczyńskiemu i wszystkim jego pracownikom za wspaniałą współpracę z rolnikami. Złożył
podziękowania Radnym Rady Miejskiej w Złocieńcu i Burmistrzowi Złocieńca za wzorową
politykę rolną prowadzoną przez gminę.
Pan Kazimierz Kudła (Sołtys Sołectwa Cieszyno):
Zapytał kiedy Agencja Nieruchomości Rolnych zlikwiduje ruiny budynków po pegerowskich,
które psują wizerunek wsi Cieszyno. Budynki w lepszym stanie zostały dawno już sprzedane.
Agencja może budynki przekazać nieodpłatnie samorządom.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Rozbieraliśmy niedokończone budynki w gminie. Nieruchomości te w tej chwili są w
dzierżawie. Ciekawi jesteśmy co będzie dalej z tymi budynkami do rozbiórki?
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Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Sytuacja w tej chwili jest przejściowa. Agencja sukcesywnie dokonuje rozbiórek. W
Cieszynie część budynków jest w dzierżawie i nic nie można z nimi zrobić. Budynki Agencji
w najbliższym czasie będą rozebrane.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Agencja Nieruchomości Rolnych więcej zarobi na gruntach, na których nie ma już budynków
przeznaczonych do rozbiórki.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Rozbiórki starych budynków wiążą się z dużymi kosztami dla Agencji.
Pan Stanisław Baliński (Delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej):
Duży problem jest ze szkodami łowieckimi. Nie możemy zmienić ustawy, bo musi mieć
większość w sejmie. Izba Rolnicza złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Właściciel
ziemi nie ma nic do powiedzenia i na jego gruncie mogą odbywać się polowania. Liczebność
zwierzyny płowej w ostatnim czasie wrosła dwukrotnie i z tego względu występują wielkie
szkody w rolnictwie.
Punkt 9: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok
szkolny 2012/2013 – druk nr 449.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Radni informacje o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok szkolny
2012/2013 otrzymali na piśmie.
Zapytała dlaczego w informacji są wykazane tak małe środki na pomoce dydaktyczne w
szkołach i czy szkoły pozyskują środki unijne na ten cel.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Budżet państw nie bierze pod uwagę wzrastających kosztów utrzymania szkół. Liczba dzieci
w złocienieckich szkołach już się ustabilizowała. Ilość dzieci nie spada tak drastycznie tak jak
w poprzednich latach. Problem jest w tym, że na dzień dzisiejszy koszty utrzymania szkół
wynoszą 12 milionów złotych, a gmina ma otrzymać 7 milionów subwencji. Subwencja
podstawowa uległa zmniejszeniu. Dojdzie do takiej sytuacji, że koszty utrzymania szkół będą
dzielone po połowie. Jeżeli taka sytuacja będzie się nadal utrzymywała to trzeba będzie
przeprowadzić reorganizację szkół.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nie jest prawdą, że poziom nauczania w szkołach jest co raz niższy. Szkoda tylko, że państwo
polskie zapomina o tym, że koszty utrzymania szkół ciągle wzrastają.
Radny Mirosław Kacianowski:
W naszej gminie około 50% to wydatki na oświatę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wydatki na oświatę nie stanowią 50% budżetu, a około 26% - to jest różnica. Wydatki na
opiekę przedszkolną w gminie są niewystarczające. Ustawodawca narzuca zasady
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wynagradzania zgodnie z kartą nauczyciela w przedszkolach. Mówi się o zmianie karty
nauczyciela, ale nie szuka się brakujących środków.
Radna Małgorzata Janda:
W informacji oświatowej wykazane są gabinety lekarskie w szkołach.
Dlaczego w Szkole Podstawowej Nr 2 nie ma takiego gabinetu?
Dlaczego wykazane są niskie wydatki na pomoce dydaktyczne i na sprzęt w szkołach.
Pani Anna Dominiak (Dyrektor SP Nr 2 w Złocieńcu):
W informacji wkradł się błąd. Szkoła posiada gabinet lekarski, który jest czynny od wtorku
do piątku w godzinach od 8 do 14. Środki unijne przez 2 lata wzbogaciły sprzęt dydaktyczny
w szkołach, a środki otrzymane z gminy zostały przekazane na inne zadania.
Radny Jerzy Uchroński:
Zapytał, w jakiej kwocie zostały pozyskane środki z UE na pomoce dydaktyczne w szkołach.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Była to kwota około 1 miliona złotych. Odpowiedni wykaz otrzymacie Państwo na piśmie.
Radny Jerzy Uchroński:
Dobrze by było, aby takie informacje zawarte były w sprawozdaniu.
Radny Mirosław Kacianowski:
W informacji oświatowej podane są wyniki nauczania i uczenia się uczniów w skali Powiatu
Drawskiego i Województwa Zachodniopomorskiego. Chciałbym wiedzieć jak wypada
Województwo Zachodniopomorskie w skali kraju pod względem nauczania.
Pani Anna Dominiak (Dyrektor SP Nr 2 w Złocieńcu):
Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej można wyszukać każdą ze szkół
i dowiedzieć się o jej rozwoju.
Radna Małgorzata Janda:
W informacji oświatowej nie było danych odnośnie liczby pracowników niepedagogicznych,
którzy zostali zwolnieni z pracy bądź, którzy przeszli na emeryturę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Liczba etatów w szkołach została ograniczona do minimum i z tego powodu nie było
zwolnień, a tylko przejścia pracowników na emeryturę. Wśród nauczycieli i pedagogów było
jedno zwolnienie, ale ta osoba nie chciała przyjąć proponowanych warunków zatrudnienia na
nowym stanowisku.
Radny Stanisław Picheta:
Zapytał, kiedy może być odpowiedni czas do rozmów na temat szkolnictwa w gminie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Rozmowy na temat reorganizacji szkół prowadzone były już wcześniej. Była propozycja
utworzenia jednego gimnazjum i dwóch szkół podstawowych na terenie gminy. Nie wiem czy
to będzie rok szkolny 2014/2015. To są trudne decyzje, do których należy się dokładnie
przygotować zwarzywszy, że każda ze szkół ma swoją nazwę i swojego patrona i swoją
historię. Każda ze szkół przypisana jest do danego okręgu miasta. Dylematem będzie

10

utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 3, ale jednocześnie nasuwa się pytanie na co przeznaczyć
budynek szkoły?
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
To są trudne sprawy i trzeba wspólnie rozmawiać na ten temat.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 442;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 442.
W związku z tym, że Komisja wspólna Rady Miejskiej zawnioskowała, aby Przewodniczącej
Rady Miejskiej przysługiwało 50% zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których
nie odbywały się sesje oraz posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu,
zwracam się z prośbą o przegłosowanie powyższego wniosku.
Radna Małgorzata Janda:
Powyższy wniosek został przegłosowany na Komisji wspólnej Rady Miejskiej, która odbyła
się w dniu 21listopada 2013 roku.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Zapytała jaki projekt uchwały znajduje się w porządku obrad.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W porządku obrad znajduje się projekt uchwały bez zaproponowanych przez Komisję zmian.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Należy przegłosować wniosek dotyczący zmiany w projekcie uchwały zgłoszony przez
Komisję wspólną RM.
Radny Mirosław Kacianowski:
Dlaczego nie został przygotowany poprawiony projekt uchwały?
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nie uczestniczyłam w tej Komisji. Wniosek należy przegłosować – takie są zasady.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Jeżeli jest wysłane zawiadomienie o sesji razem z porządkiem obrad to państwo możecie
przygotować zmiany do projektu uchwały. Nie został zmieniony porządek obrad na
dzisiejszej sesji i nie można wprowadzić zmienionej uchwały.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wszystkie wnioski, które są zgłaszane do poszczególnych projektów uchwał zawsze były i są
głosowane na sesji.
Radny Jan Rudy:
Wniosek musi być przegłosowany. Do projektu uchwały należy dopisać poprawkę.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nigdy nie było tak, że wiążące głosowanie było na komisji.
Radny Stanisław Picheta:
Zapytał, kto zgłosił taki wniosek, aby Przewodnicząca Rady Miejskiej miała 100% diety w
miesiącach w których nie odbywają się sesje i komisje stałe Rady Miejskiej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie rozumiem zachowania Radnych RM. Sami przygotowujecie Państwo uchwały i podajecie
je pod głosowanie. Niech Komisja rewizyjna sprawdzi zgodność wynagrodzenia
Przewodniczącej Rady z podjętymi przez RM uchwałami.
Radny Mirosław Kacianowski:
Można było przygotować projekt uchwały i przedstawić go przed sesją do wglądu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Ogłosiła 10 – minutową przerwę.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Ptak po przerwie odczytała wniosek Komisji
wspólnej Rady Miejskiej, , aby Przewodniczącej Rady Miejskiej przysługiwało 50%
zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których nie odbywały się sesje oraz
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu, i poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (4 głosami “za”, 6 głosami
“przeciw”, 2 głosami “wstrzymującymi się”) – nie przyjęła powyższego wniosku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że Radna Małgorzata Janda,
Radny Mirosław Kacianowski, Radny Jan Rudy i Radny Jerzy Uchroński byli „za”
przyjęciem wniosku. Radny Stanisław Picheta i Radna Urszula Ptak „wstrzymali się” od
głosu. Radni: Zbigniew Janiszewski, Kazimierz Korzeniowski, Kozubek Andrzej, Macul Jan,
Żurek Mirosław i Radna Grażyna Kozak głosowali „przeciw” przyjęciu wniosku.
Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma
Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 442 i poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/319/2013
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety
oraz zwrot kosztów podróży służbowych, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
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Punkt 10: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2014 – druk nr 443.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 443.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/320/2013 w sprawie rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złocieńcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w
sprawach przyznawania dodatku energetycznego – druk nr 444.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dodatki mieszkaniowe i od 1
stycznia będzie realizował dodatek energetyczny. Środki na ten cel będą przekazywane z
budżetu państwa.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
W ustawie nie ma żadnych wskazań, kto ma realizować to zadanie. W MGOPS znajdują się
wszystkie dokumenty dotyczące pomocy społecznej i jest to najlepsze rozwiązanie, aby
dodatek energetyczny był wypłacany w opiece.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/321/2013 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach
przyznawania dodatku energetycznego, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
4) zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu – druk nr 452.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 452.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/322/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
5) uchylającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec,
które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których
dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – druk nr 445.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 445.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/323/2013 uchylającą uchwałę
w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec, które gromadzą dochody na
wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których dochody są gromadzone na tym
rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
6) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez gminę Złocieniec w czasie przekraczającym ten wymiar –
druk nr 446.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 446.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/324/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
gminę Złocieniec w czasie przekraczającym ten wymiar, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

14

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
7) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – 447.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 447.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/325/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
8) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie
gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk
nr 448.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 448.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/326/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących wychowanie
przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.
7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
9) sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013
druk – 453.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 453.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Wprowadzone do uchwały zmiany w dochodach i wydatkach nie zmieniają całości budżetu
na 2013 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa przysłała swoje stanowisko w zakresie podatku
od śmieci, z którego wynika, że w.w podatek musi być sklasyfikowany w jednym rozdziale.

15

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/327/2013 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 byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
10) sprawie przyznania dotacji na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków – druk nr 456.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 456.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/328/2013 w sprawie
przyznania dotacji na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 11: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Podziękowała za współpracę przy redagowaniu przewodnika turystycznego „Gmina
Złocieniec i Okolice”.
Odczytała pozdrowienia od mieszkańców z Dubaju dla Burmistrza i Rady Miejskiej w
Złocieńcu, oraz zaproszenie na Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XXXIX Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 14.10).

Protokołowała:
Inocenta Jakubik

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2013
z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 28 listopada 2013 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 14 Radnych, co stanowi 93 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- Zastępca Burmistrza Złocieńca – Pan Piotr Antończak,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
a także: radni powiatowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, szkół, policji,
wojska, prasy, mieszkańcy Złocieńca.
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała: Podinspektor ds. Obsługi Biura RM - Pani Inocenta Jakubik
Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XXXIX Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej - Pani Urszula Ptak
(godz. 10.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 14 radnych).
Podczas Sesji był nieobecna Radna: Elżbieta Frankowska.
Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XXXIX 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 XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 451.
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 stanu rolnictwa na terenie gminy Złocieniec – druk nr 450.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok szkolny
2012/2013 – druk nr 449.
10. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 442;
2) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2014 – druk nr 443;
3) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego –
druk nr 444;
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4) zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu – druk nr 452;
5) uchylającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy
Złocieniec, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów,
źródeł, z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia
dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania – druk nr 445;
6) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Złocieniec w czasie
przekraczającym ten wymiar – druk nr 446;
7) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 447;
8) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty
działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 448.
9) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec
na rok 2013 – druk nr 453.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady przedstawiła propozycję do porządku obrad.
Do punktu 10 dodaje się podpunkt 10) w brzmieniu: „ w sprawie przyznania dotacji na prace
restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – druk nr 456”
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 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 (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta
Frankowska, Tadeusz Koźma) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XXXVIII Sesji odbytej w dniu 31
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.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XXXVIII/2013 z
XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 31 października 2013 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
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głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta Frankowska, Tadeusz Koźma) – 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):
23 listopada 2013 roku razem z Przewodnicząca Rady Miejskiej na zaproszenie firmy „Nafis”
uczestniczyliśmy w otwarciu centrum kardiologii przy szpitalu w Drawsku Pomorskim.
Obiekt jest bardzo nowoczesny posiada 30 łóżek i zaplecze techniczne. Oddział będą
obsługiwać specjaliści z Poznania i Szczecina. Na dzień dzisiejszy szpital w Drawsku
Pomorskim nabrał rangi szpitala specjalistycznego.
Gmina Złocieniec 25 listopada otrzymała nową karetkę pogotowia. Koszt nowo zakupionej
karetki to 550 tysięcy złotych.
Gmina Złocieniec otrzymała 50% dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na remont Alei Piastów wraz z wykonaniem parkingów dla samochodów
osobowych.
W dniu 2 grudnia 2013 roku w Drawsku Pomorskim odbędzie się spotkanie z Marszałkiem
Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie utworzenia na bazie trzech powiatów
drawskiego, łobezkiego i świdwińskiego strefy inwestycyjnej w ramach porozumienia
międzygminnego.
Co miesiąc obliczamy procentową statystykę segregacji odpadów. W tym miesiącu nastąpił
wzrost o 2%. W ogólnej statystyce jest to 16% - w stosunku do miesiąca poprzedniego. W
miesiącu lipcu było 8%, w miesiącu sierpniu 6%, w miesiącu wrześniu 7% w zależności od
regionu.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radny Andrzej Kozubek – złożył interpelację w imieniu mieszkańców gminy Złocieniec
będących pacjentami szpitala w Drawsku Pomorskim.
Pacjenci ci mieli zaplanowane zabiegi stawu biodrowego, lecz z chwilą nadejścia terminu
zostają oni powiadomieni, iż zabieg taki nie odbędzie się, bez podania przyczyny, jak również
bez podania terminu przeprowadzenia zabiegu.
W Trybunie Obywatelskiej głos zabrali:
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca) - w sprawie terenu przy jeziorze Maleszewo.
Bardzo dobrze, że tak wiele się dzieje odnośnie zagospodarowania terenu przy jeziorze. Duży
udział w tym wszystkim ma Radny Rady Powiatu Drawskiego pan Krzysztof Zacharzewski.
Na łące przy jeziorze mieszkańcy miasta zrobili sobie wybieg dla psów. Z tym problemem
należałoby coś zrobić, ponieważ cały teren pokryty jest psimi odchodami. Chciałbym
przypomnieć, że znajduje się tam nie ogrodzony plac zabaw, na którym bawią się dzieci.
Proszę coś z tym zrobić – można ogrodzić plac zabaw i postawić tabliczki informacyjne z
zakazem wyprowadzania psów.
Pan Henryk Urbański (Stowarzyszenie Mieszkańców „Zatorze” Złocieniec):
Remont ulicy Chrobrego był obiecany w 2010 roku. Wcześniej na ulicy położono płyty
jumbo, z których część jest dobra, a część nie. Na dzień dzisiejszy nie ma drogi, ani
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chodników. Chciałbym wiedzieć kiedy będzie zrobiona droga. „Zatorze” to też ważna
dzielnica i dużo ludzi tam mieszka.
Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie słyszałem, aby w szpitalu w Drawsku coś takiego miało miejsce. Poruszę ten temat w
trybunie obywatelskiej na sesji Powiatu Drawskiego.
Odnośnie wyprowadzania psów, to bardzo dużo zależy od nas samych. Straż Miejska nie
może stać 24 godziny i nadzorować terenu. Możemy stworzyć wybieg dla psów odgrodzony
od reszty terenu. Takie miejsce, gdzie psy mogą się wyhasać zrobiliśmy na osiedlu
Czaplineckim.
Zatorze na przestrzeni ostatnich lat miało zrobionych najwięcej dróg. W 2010 roku w ramach
zadania „remont dróg gminnych” w I etapie wyremontowane zostały ulice: Bydgoska,
Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, 15go Sierpnia. Ulice Kasztanowa, Szkolna i Aleja Piastów znalazły się w II etapie realizacji
przedmiotowego zadania. W związku z brakiem środków na remont pozostałych trzech ulic
Radni Rady Miejskiej wskazali do realizacji w pierwszej kolejności Aleję Piastów.
Pan Henryk Urbański (Stowarzyszenie Mieszkańców „Zatorze” Złocieniec):
Proszę odpowiedzieć dlaczego od 2010 roku każdorazowo obiecywano, że będzie remont
ulicy, a do tej pory nie ma nawet chodnika.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Inwestycja ulicy Chrobrego od ulicy Cienistej do lasu podzielona jest na dwa odcinki. Koszt
całego przedsięwzięcia to ponad 2 miliony złotych. Remont ulicy zrobiony zostanie z
środków bieżących zaplanowanych w budżecie na ten cel. Nawierzchnia ulicy zniszczona jest
przez jeżdżące 40 -50 tonowe samochody.
Pan Henryk Urbański (Stowarzyszenie Mieszkańców „Zatorze” Złocieniec):
Wystarczy jak gmina zrobi chodnik po jednej stronie ulicy.
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca):
Pan Burmistrz wymijająco odpowiedział w sprawie psów. Dorosły obywatel ma obowiązek
posprzątać po psie. Jeżeli zgłasza się problem to miasto ma obowiązek zrobić coś w tej
sprawie. Nie mówimy tutaj o karaniu, ale o upomnieniu.
Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja w miesiącu listopadzie 2013 roku zakończyła kontrolę w temacie
- analiza prawidłowości wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na oświatę w
2012 roku.
Rozpoczęła kontrolę rozliczenia modernizacji kina.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja w dniu 21 listopada 2013 r. odbyła posiedzenie ze wszystkimi komisjami
problemowymi RM w Złocieńcu - w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIX
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sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radni podczas wspólnego posiedzenia Komisji RM w Złocieńcu zawnioskowali o
przedłożenie dla Rady informacji na temat liczby nauczycieli z placówek oświatowych w
Złocieńcu, którzy nabyli uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub do świadczenia
kompensacyjnego.
Komisja wspólna RM zawnioskowała, aby Przewodniczącej Rady Miejskiej przysługiwało
50% zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których nie odbywały się sesje oraz
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Komisja w dniu 25 listopada 2013 roku wspólnie z komisją rozwoju gospodarczego i budżetu
odbyła posiedzenie w temacie:
- prace nad projektem budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.
Komisje podczas posiedzenia zawnioskowały o zwiększenie przez Powiat Drawski środków
na 2014 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatowych znajdujących się na terenie miasta
Złocieńca.
Radny Jan Macul (Przewodniczący Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
Pierwsze w dniu 21 listopada 2013 r. ze wszystkimi komisjami problemowymi RM w
Złocieńcu - w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radni podczas wspólnego posiedzenia Komisji RM w Złocieńcu zawnioskowali o
przedłożenie dla Rady informacji na temat liczby nauczycieli z placówek oświatowych w
Złocieńcu, którzy nabyli uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub do świadczenia
kompensacyjnego.
Komisja wspólna RM zawnioskowała, aby Przewodniczącej Rady Miejskiej przysługiwało
50% zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których nie odbywały się sesje oraz
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Drugie w dniu 22 listopada 2013 r. – w temacie:
-podsumowanie i ocena działalności stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu w kontekście
realizacji zadań gminy w tym obszarze;
-sprawy różne.
Na 887 gmin sklasyfikowanych w całej Polsce gmina Złocieniec zajęła 174 miejsce. W
klasyfikacji klubów sportowych UKS „Traper” zajął 267 miejsce na 3330 stowarzyszeń
sklasyfikowanych w całym kraju. Gmina Złocieniec zajmuje trzecie miejsce po Szczecinie i
Koszalinie na 90 gmin sklasyfikowanych w Województwie Zachodniopomorskim.
Cieszy dobra praca młodzieży i tak wysoka pozycja gminy, niepokoi natomiast szkolenie
młodzików w Klubie „OLIMP” i brak współpracy z samorządem lokalnym.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja w dniu 21 listopada 2013 r. – odbyła posiedzenie ze wszystkimi komisjami
problemowymi RM w Złocieńcu w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIX
sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
W dniu 25 listopada 2013 r. – wspólnie z komisją zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego komisja odbyła posiedzenie w temacie:
-prace nad projektem budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.
Komisje podczas posiedzenia zawnioskowały o zwiększenie przez Powiat Drawski środków
na 2014 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatowych znajdujących się na terenie miasta
Złocieńca.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
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Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 21 listopada 2013 r. ze wszystkimi komisjami
problemowymi 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 19 listopada 2013 roku w tematach:
1.Odpady komunalne.
2.Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań Burmistrza Złocieńca w
sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na
odnawialnych Źródłach energii na terenie gminy Złocieniec.
3.Plan pracy komisji stałych RM i Rady Miejskiej na 2014 rok.
4.Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia zgłosiła wniosek w sprawie ustawienia na terenie Złocieńca
tabliczek przy mostach z nazwami rzek.
Zarządcy, którzy uczestniczyli w spotkaniu stwierdzili, że nastąpiła poprawa w zakresie
gospodarki odpadami w stosunku do poprzednich miesięcy. Zgłosili, że należy poprawić
stronę informacyjną i zrobić małe ulotki na kosze. Pan Mirosław Kacianowski Prezes SM
„Postęp” w Złocieńcu zaproponował, aby wydzielić osiedle Czaplineckie i zwiększyć
częstotliwość wywozu odpadów.
Punkt 8: Informacja dotycząca stanu rolnictwa na terenie gminy Złocieniec – druk nr
450.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Radni informacje o stanie rolnictwa na terenie gminy Złocieniec otrzymali na piśmie.
Pan Stanisław Kuczyński (ARiMR Kierownik Biura Powiatu Drawskiego z siedzibą w
Złocieńcu):
Przedstawił prezentację na temat: „ ARiMR Działania Realizowane przez Biuro Powiatu
Drawskiego” (prezentacja w załączeniu do Protokołu).
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Na terenie gminy Złocieniec jest coraz mniej rolników.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W gminie Złocieniec statystycznie mamy 472 gospodarstwa rolne, ale są też takie sołectwa
gdzie nie ma ani jednego rolnika. Mamy też rolników, którzy dysponują bardzo dużym
areałem. W rolnictwie nigdy nie ma gwarancji, że to co się posieje, to się zbierze. Na
przestrzeni roku 2012 i 2013 obserwuje się tendencje zniżkowe w skupie zboża.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Agencja Nieruchomości Rolnych zajmuje się prywatyzacją gruntów państwowych. Od dwóch
lat mamy ograniczenie w sprzedaży ziemi. Protest rolników doprowadził do tego, że w skład
komisji przetargowej przy sprzedaży ziemi wchodzi przedstawiciel Izb Rolniczych. Na dzień
dzisiejszy bardzo dużo rolników chce powiększyć swoje areały i chcemy, aby ta ziemia trafiła
do nich. Jeszcze kilka lat temu można było kupić ziemię za 5 tys. złotych za hektar. W tej
chwili w gminie Kalisz Pomorski za hektar ziemi trzeba zapłacić 18 tys. złotych w gminie
Czaplinek i Drawsko Pomorskie 12 tys. złotych. Każdy rolnik, który chce nabyć ziemię musi
zgłosić to do Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, która ogłasza przetarg. Ziemię może nabyć
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rolnik posiadający kwalifikacje rolnicze, być właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości
rolnych i na stałe zamieszkiwać w gminie, w której leży jedna z nieruchomości wchodząca w
skład gospodarstwa rolnego.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Czy gmina może kupić działki od Agencji Nieruchomości Rolnej. Mamy deficyt ziemi przy
mieście.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Gmina może nabyć grunty od Agencji na odpowiednich warunkach - wskazując na co mają
być przeznaczone sporządzając odpowiedni plan.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dzierżawcy, którzy dzierżawili grunty wokół Złocieńca mieli prawo pierwokupu.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Tak było kiedyś, ta ziemia została już sprzedana i przeznaczona pod infrastrukturę. Agencja
może ziemię wyłączyć z gruntów rolnych i nieodpłatnie przekazać gminie.
Pan Wojciech Kucharski (Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach - Kierownik
Terenowego Zespołu Doradców w Drawsku Pomorskim):
Dopłaty z Unii Europejskiej dla rolnictwa nie są przekazywane za darmo. Jest to
rekompensata za to, że Polska przystąpiła do UE. W powiecie mamy dodatkowe dopłaty za
działania ekologiczne, ochronę siedlisk lęgowych i ochronę wód. Dopłata do zbóż to duża
rekompensata dla rolnika. Nie można przewidzieć jaki będzie rok i czy rolnik zbierze plony.
Terenowy Zespół w Drawsku Pomorskim ma wykształconych doradców, którzy pomagają
rolnikom. Mamy nadzieję, że budżet 2014 roku nie będzie mniejszy niż w 2013 roku.
Rolnictwo wykorzystało wszystkie środki przekazane przez Unię Europejską.
Pan Stanisław Baliński (Delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej):
Przedstawił Sprawozdanie Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020
(sprawozdanie w załączeniu do Protokołu).
Podziękował Kierownikowi Biura Powiatu Drawskiego ARiMR panu Stanisławowi
Kuczyńskiemu i wszystkim jego pracownikom za wspaniałą współpracę z rolnikami. Złożył
podziękowania Radnym Rady Miejskiej w Złocieńcu i Burmistrzowi Złocieńca za wzorową
politykę rolną prowadzoną przez gminę.
Pan Kazimierz Kudła (Sołtys Sołectwa Cieszyno):
Zapytał kiedy Agencja Nieruchomości Rolnych zlikwiduje ruiny budynków po pegerowskich,
które psują wizerunek wsi Cieszyno. Budynki w lepszym stanie zostały dawno już sprzedane.
Agencja może budynki przekazać nieodpłatnie samorządom.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Rozbieraliśmy niedokończone budynki w gminie. Nieruchomości te w tej chwili są w
dzierżawie. Ciekawi jesteśmy co będzie dalej z tymi budynkami do rozbiórki?
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Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Sytuacja w tej chwili jest przejściowa. Agencja sukcesywnie dokonuje rozbiórek. W
Cieszynie część budynków jest w dzierżawie i nic nie można z nimi zrobić. Budynki Agencji
w najbliższym czasie będą rozebrane.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Agencja Nieruchomości Rolnych więcej zarobi na gruntach, na których nie ma już budynków
przeznaczonych do rozbiórki.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Rozbiórki starych budynków wiążą się z dużymi kosztami dla Agencji.
Pan Stanisław Baliński (Delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej):
Duży problem jest ze szkodami łowieckimi. Nie możemy zmienić ustawy, bo musi mieć
większość w sejmie. Izba Rolnicza złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Właściciel
ziemi nie ma nic do powiedzenia i na jego gruncie mogą odbywać się polowania. Liczebność
zwierzyny płowej w ostatnim czasie wrosła dwukrotnie i z tego względu występują wielkie
szkody w rolnictwie.
Punkt 9: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok
szkolny 2012/2013 – druk nr 449.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Radni informacje o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok szkolny
2012/2013 otrzymali na piśmie.
Zapytała dlaczego w informacji są wykazane tak małe środki na pomoce dydaktyczne w
szkołach i czy szkoły pozyskują środki unijne na ten cel.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Budżet państw nie bierze pod uwagę wzrastających kosztów utrzymania szkół. Liczba dzieci
w złocienieckich szkołach już się ustabilizowała. Ilość dzieci nie spada tak drastycznie tak jak
w poprzednich latach. Problem jest w tym, że na dzień dzisiejszy koszty utrzymania szkół
wynoszą 12 milionów złotych, a gmina ma otrzymać 7 milionów subwencji. Subwencja
podstawowa uległa zmniejszeniu. Dojdzie do takiej sytuacji, że koszty utrzymania szkół będą
dzielone po połowie. Jeżeli taka sytuacja będzie się nadal utrzymywała to trzeba będzie
przeprowadzić reorganizację szkół.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nie jest prawdą, że poziom nauczania w szkołach jest co raz niższy. Szkoda tylko, że państwo
polskie zapomina o tym, że koszty utrzymania szkół ciągle wzrastają.
Radny Mirosław Kacianowski:
W naszej gminie około 50% to wydatki na oświatę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wydatki na oświatę nie stanowią 50% budżetu, a około 26% - to jest różnica. Wydatki na
opiekę przedszkolną w gminie są niewystarczające. Ustawodawca narzuca zasady
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wynagradzania zgodnie z kartą nauczyciela w przedszkolach. Mówi się o zmianie karty
nauczyciela, ale nie szuka się brakujących środków.
Radna Małgorzata Janda:
W informacji oświatowej wykazane są gabinety lekarskie w szkołach.
Dlaczego w Szkole Podstawowej Nr 2 nie ma takiego gabinetu?
Dlaczego wykazane są niskie wydatki na pomoce dydaktyczne i na sprzęt w szkołach.
Pani Anna Dominiak (Dyrektor SP Nr 2 w Złocieńcu):
W informacji wkradł się błąd. Szkoła posiada gabinet lekarski, który jest czynny od wtorku
do piątku w godzinach od 8 do 14. Środki unijne przez 2 lata wzbogaciły sprzęt dydaktyczny
w szkołach, a środki otrzymane z gminy zostały przekazane na inne zadania.
Radny Jerzy Uchroński:
Zapytał, w jakiej kwocie zostały pozyskane środki z UE na pomoce dydaktyczne w szkołach.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Była to kwota około 1 miliona złotych. Odpowiedni wykaz otrzymacie Państwo na piśmie.
Radny Jerzy Uchroński:
Dobrze by było, aby takie informacje zawarte były w sprawozdaniu.
Radny Mirosław Kacianowski:
W informacji oświatowej podane są wyniki nauczania i uczenia się uczniów w skali Powiatu
Drawskiego i Województwa Zachodniopomorskiego. Chciałbym wiedzieć jak wypada
Województwo Zachodniopomorskie w skali kraju pod względem nauczania.
Pani Anna Dominiak (Dyrektor SP Nr 2 w Złocieńcu):
Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej można wyszukać każdą ze szkół
i dowiedzieć się o jej rozwoju.
Radna Małgorzata Janda:
W informacji oświatowej nie było danych odnośnie liczby pracowników niepedagogicznych,
którzy zostali zwolnieni z pracy bądź, którzy przeszli na emeryturę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Liczba etatów w szkołach została ograniczona do minimum i z tego powodu nie było
zwolnień, a tylko przejścia pracowników na emeryturę. Wśród nauczycieli i pedagogów było
jedno zwolnienie, ale ta osoba nie chciała przyjąć proponowanych warunków zatrudnienia na
nowym stanowisku.
Radny Stanisław Picheta:
Zapytał, kiedy może być odpowiedni czas do rozmów na temat szkolnictwa w gminie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Rozmowy na temat reorganizacji szkół prowadzone były już wcześniej. Była propozycja
utworzenia jednego gimnazjum i dwóch szkół podstawowych na terenie gminy. Nie wiem czy
to będzie rok szkolny 2014/2015. To są trudne decyzje, do których należy się dokładnie
przygotować zwarzywszy, że każda ze szkół ma swoją nazwę i swojego patrona i swoją
historię. Każda ze szkół przypisana jest do danego okręgu miasta. Dylematem będzie
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utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 3, ale jednocześnie nasuwa się pytanie na co przeznaczyć
budynek szkoły?
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
To są trudne sprawy i trzeba wspólnie rozmawiać na ten temat.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 442;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 442.
W związku z tym, że Komisja wspólna Rady Miejskiej zawnioskowała, aby Przewodniczącej
Rady Miejskiej przysługiwało 50% zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których
nie odbywały się sesje oraz posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu,
zwracam się z prośbą o przegłosowanie powyższego wniosku.
Radna Małgorzata Janda:
Powyższy wniosek został przegłosowany na Komisji wspólnej Rady Miejskiej, która odbyła
się w dniu 21listopada 2013 roku.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Zapytała jaki projekt uchwały znajduje się w porządku obrad.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W porządku obrad znajduje się projekt uchwały bez zaproponowanych przez Komisję zmian.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Należy przegłosować wniosek dotyczący zmiany w projekcie uchwały zgłoszony przez
Komisję wspólną RM.
Radny Mirosław Kacianowski:
Dlaczego nie został przygotowany poprawiony projekt uchwały?
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nie uczestniczyłam w tej Komisji. Wniosek należy przegłosować – takie są zasady.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Jeżeli jest wysłane zawiadomienie o sesji razem z porządkiem obrad to państwo możecie
przygotować zmiany do projektu uchwały. Nie został zmieniony porządek obrad na
dzisiejszej sesji i nie można wprowadzić zmienionej uchwały.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wszystkie wnioski, które są zgłaszane do poszczególnych projektów uchwał zawsze były i są
głosowane na sesji.
Radny Jan Rudy:
Wniosek musi być przegłosowany. Do projektu uchwały należy dopisać poprawkę.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nigdy nie było tak, że wiążące głosowanie było na komisji.
Radny Stanisław Picheta:
Zapytał, kto zgłosił taki wniosek, aby Przewodnicząca Rady Miejskiej miała 100% diety w
miesiącach w których nie odbywają się sesje i komisje stałe Rady Miejskiej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie rozumiem zachowania Radnych RM. Sami przygotowujecie Państwo uchwały i podajecie
je pod głosowanie. Niech Komisja rewizyjna sprawdzi zgodność wynagrodzenia
Przewodniczącej Rady z podjętymi przez RM uchwałami.
Radny Mirosław Kacianowski:
Można było przygotować projekt uchwały i przedstawić go przed sesją do wglądu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Ogłosiła 10 – minutową przerwę.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Ptak po przerwie odczytała wniosek Komisji
wspólnej Rady Miejskiej, , aby Przewodniczącej Rady Miejskiej przysługiwało 50%
zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których nie odbywały się sesje oraz
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu, i poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (4 głosami “za”, 6 głosami
“przeciw”, 2 głosami “wstrzymującymi się”) – nie przyjęła powyższego wniosku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że Radna Małgorzata Janda,
Radny Mirosław Kacianowski, Radny Jan Rudy i Radny Jerzy Uchroński byli „za”
przyjęciem wniosku. Radny Stanisław Picheta i Radna Urszula Ptak „wstrzymali się” od
głosu. Radni: Zbigniew Janiszewski, Kazimierz Korzeniowski, Kozubek Andrzej, Macul Jan,
Żurek Mirosław i Radna Grażyna Kozak głosowali „przeciw” przyjęciu wniosku.
Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma
Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 442 i poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/319/2013
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety
oraz zwrot kosztów podróży służbowych, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
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Punkt 10: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2014 – druk nr 443.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 443.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/320/2013 w sprawie rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złocieńcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w
sprawach przyznawania dodatku energetycznego – druk nr 444.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dodatki mieszkaniowe i od 1
stycznia będzie realizował dodatek energetyczny. Środki na ten cel będą przekazywane z
budżetu państwa.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
W ustawie nie ma żadnych wskazań, kto ma realizować to zadanie. W MGOPS znajdują się
wszystkie dokumenty dotyczące pomocy społecznej i jest to najlepsze rozwiązanie, aby
dodatek energetyczny był wypłacany w opiece.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/321/2013 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach
przyznawania dodatku energetycznego, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
4) zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu – druk nr 452.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 452.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/322/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
5) uchylającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec,
które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których
dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – druk nr 445.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 445.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/323/2013 uchylającą uchwałę
w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec, które gromadzą dochody na
wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których dochody są gromadzone na tym
rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
6) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez gminę Złocieniec w czasie przekraczającym ten wymiar –
druk nr 446.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 446.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/324/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
gminę Złocieniec w czasie przekraczającym ten wymiar, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
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Punkt 10: Podjęcie uchwał:
7) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – 447.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 447.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/325/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
8) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie
gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk
nr 448.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 448.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/326/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących wychowanie
przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.
7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
9) sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013
druk – 453.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 453.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Wprowadzone do uchwały zmiany w dochodach i wydatkach nie zmieniają całości budżetu
na 2013 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa przysłała swoje stanowisko w zakresie podatku
od śmieci, z którego wynika, że w.w podatek musi być sklasyfikowany w jednym rozdziale.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/327/2013 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 byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
10) sprawie przyznania dotacji na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków – druk nr 456.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 456.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/328/2013 w sprawie
przyznania dotacji na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 11: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Podziękowała za współpracę przy redagowaniu przewodnika turystycznego „Gmina
Złocieniec i Okolice”.
Odczytała pozdrowienia od mieszkańców z Dubaju dla Burmistrza i Rady Miejskiej w
Złocieńcu, oraz zaproszenie na Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XXXIX Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 14.10).

Protokołowała:
Inocenta Jakubik

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2013
z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 28 listopada 2013 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 14 Radnych, co stanowi 93 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- Zastępca Burmistrza Złocieńca – Pan Piotr Antończak,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
a także: radni powiatowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, szkół, policji,
wojska, prasy, mieszkańcy Złocieńca.
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała: Podinspektor ds. Obsługi Biura RM - Pani Inocenta Jakubik
Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XXXIX Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej - Pani Urszula Ptak
(godz. 10.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 14 radnych).
Podczas Sesji był nieobecna Radna: Elżbieta Frankowska.
Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XXXIX 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 XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 451.
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 stanu rolnictwa na terenie gminy Złocieniec – druk nr 450.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok szkolny
2012/2013 – druk nr 449.
10. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 442;
2) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2014 – druk nr 443;
3) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego –
druk nr 444;
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4) zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu – druk nr 452;
5) uchylającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy
Złocieniec, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów,
źródeł, z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia
dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania – druk nr 445;
6) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Złocieniec w czasie
przekraczającym ten wymiar – druk nr 446;
7) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 447;
8) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty
działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 448.
9) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec
na rok 2013 – druk nr 453.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady przedstawiła propozycję do porządku obrad.
Do punktu 10 dodaje się podpunkt 10) w brzmieniu: „ w sprawie przyznania dotacji na prace
restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – druk nr 456”
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 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 (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta
Frankowska, Tadeusz Koźma) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XXXVIII Sesji odbytej w dniu 31
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.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XXXVIII/2013 z
XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 31 października 2013 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
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głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta Frankowska, Tadeusz Koźma) – 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):
23 listopada 2013 roku razem z Przewodnicząca Rady Miejskiej na zaproszenie firmy „Nafis”
uczestniczyliśmy w otwarciu centrum kardiologii przy szpitalu w Drawsku Pomorskim.
Obiekt jest bardzo nowoczesny posiada 30 łóżek i zaplecze techniczne. Oddział będą
obsługiwać specjaliści z Poznania i Szczecina. Na dzień dzisiejszy szpital w Drawsku
Pomorskim nabrał rangi szpitala specjalistycznego.
Gmina Złocieniec 25 listopada otrzymała nową karetkę pogotowia. Koszt nowo zakupionej
karetki to 550 tysięcy złotych.
Gmina Złocieniec otrzymała 50% dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na remont Alei Piastów wraz z wykonaniem parkingów dla samochodów
osobowych.
W dniu 2 grudnia 2013 roku w Drawsku Pomorskim odbędzie się spotkanie z Marszałkiem
Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie utworzenia na bazie trzech powiatów
drawskiego, łobezkiego i świdwińskiego strefy inwestycyjnej w ramach porozumienia
międzygminnego.
Co miesiąc obliczamy procentową statystykę segregacji odpadów. W tym miesiącu nastąpił
wzrost o 2%. W ogólnej statystyce jest to 16% - w stosunku do miesiąca poprzedniego. W
miesiącu lipcu było 8%, w miesiącu sierpniu 6%, w miesiącu wrześniu 7% w zależności od
regionu.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radny Andrzej Kozubek – złożył interpelację w imieniu mieszkańców gminy Złocieniec
będących pacjentami szpitala w Drawsku Pomorskim.
Pacjenci ci mieli zaplanowane zabiegi stawu biodrowego, lecz z chwilą nadejścia terminu
zostają oni powiadomieni, iż zabieg taki nie odbędzie się, bez podania przyczyny, jak również
bez podania terminu przeprowadzenia zabiegu.
W Trybunie Obywatelskiej głos zabrali:
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca) - w sprawie terenu przy jeziorze Maleszewo.
Bardzo dobrze, że tak wiele się dzieje odnośnie zagospodarowania terenu przy jeziorze. Duży
udział w tym wszystkim ma Radny Rady Powiatu Drawskiego pan Krzysztof Zacharzewski.
Na łące przy jeziorze mieszkańcy miasta zrobili sobie wybieg dla psów. Z tym problemem
należałoby coś zrobić, ponieważ cały teren pokryty jest psimi odchodami. Chciałbym
przypomnieć, że znajduje się tam nie ogrodzony plac zabaw, na którym bawią się dzieci.
Proszę coś z tym zrobić – można ogrodzić plac zabaw i postawić tabliczki informacyjne z
zakazem wyprowadzania psów.
Pan Henryk Urbański (Stowarzyszenie Mieszkańców „Zatorze” Złocieniec):
Remont ulicy Chrobrego był obiecany w 2010 roku. Wcześniej na ulicy położono płyty
jumbo, z których część jest dobra, a część nie. Na dzień dzisiejszy nie ma drogi, ani
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chodników. Chciałbym wiedzieć kiedy będzie zrobiona droga. „Zatorze” to też ważna
dzielnica i dużo ludzi tam mieszka.
Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie słyszałem, aby w szpitalu w Drawsku coś takiego miało miejsce. Poruszę ten temat w
trybunie obywatelskiej na sesji Powiatu Drawskiego.
Odnośnie wyprowadzania psów, to bardzo dużo zależy od nas samych. Straż Miejska nie
może stać 24 godziny i nadzorować terenu. Możemy stworzyć wybieg dla psów odgrodzony
od reszty terenu. Takie miejsce, gdzie psy mogą się wyhasać zrobiliśmy na osiedlu
Czaplineckim.
Zatorze na przestrzeni ostatnich lat miało zrobionych najwięcej dróg. W 2010 roku w ramach
zadania „remont dróg gminnych” w I etapie wyremontowane zostały ulice: Bydgoska,
Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, 15go Sierpnia. Ulice Kasztanowa, Szkolna i Aleja Piastów znalazły się w II etapie realizacji
przedmiotowego zadania. W związku z brakiem środków na remont pozostałych trzech ulic
Radni Rady Miejskiej wskazali do realizacji w pierwszej kolejności Aleję Piastów.
Pan Henryk Urbański (Stowarzyszenie Mieszkańców „Zatorze” Złocieniec):
Proszę odpowiedzieć dlaczego od 2010 roku każdorazowo obiecywano, że będzie remont
ulicy, a do tej pory nie ma nawet chodnika.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Inwestycja ulicy Chrobrego od ulicy Cienistej do lasu podzielona jest na dwa odcinki. Koszt
całego przedsięwzięcia to ponad 2 miliony złotych. Remont ulicy zrobiony zostanie z
środków bieżących zaplanowanych w budżecie na ten cel. Nawierzchnia ulicy zniszczona jest
przez jeżdżące 40 -50 tonowe samochody.
Pan Henryk Urbański (Stowarzyszenie Mieszkańców „Zatorze” Złocieniec):
Wystarczy jak gmina zrobi chodnik po jednej stronie ulicy.
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca):
Pan Burmistrz wymijająco odpowiedział w sprawie psów. Dorosły obywatel ma obowiązek
posprzątać po psie. Jeżeli zgłasza się problem to miasto ma obowiązek zrobić coś w tej
sprawie. Nie mówimy tutaj o karaniu, ale o upomnieniu.
Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja w miesiącu listopadzie 2013 roku zakończyła kontrolę w temacie
- analiza prawidłowości wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na oświatę w
2012 roku.
Rozpoczęła kontrolę rozliczenia modernizacji kina.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja w dniu 21 listopada 2013 r. odbyła posiedzenie ze wszystkimi komisjami
problemowymi RM w Złocieńcu - w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIX
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sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radni podczas wspólnego posiedzenia Komisji RM w Złocieńcu zawnioskowali o
przedłożenie dla Rady informacji na temat liczby nauczycieli z placówek oświatowych w
Złocieńcu, którzy nabyli uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub do świadczenia
kompensacyjnego.
Komisja wspólna RM zawnioskowała, aby Przewodniczącej Rady Miejskiej przysługiwało
50% zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których nie odbywały się sesje oraz
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Komisja w dniu 25 listopada 2013 roku wspólnie z komisją rozwoju gospodarczego i budżetu
odbyła posiedzenie w temacie:
- prace nad projektem budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.
Komisje podczas posiedzenia zawnioskowały o zwiększenie przez Powiat Drawski środków
na 2014 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatowych znajdujących się na terenie miasta
Złocieńca.
Radny Jan Macul (Przewodniczący Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
Pierwsze w dniu 21 listopada 2013 r. ze wszystkimi komisjami problemowymi RM w
Złocieńcu - w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radni podczas wspólnego posiedzenia Komisji RM w Złocieńcu zawnioskowali o
przedłożenie dla Rady informacji na temat liczby nauczycieli z placówek oświatowych w
Złocieńcu, którzy nabyli uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub do świadczenia
kompensacyjnego.
Komisja wspólna RM zawnioskowała, aby Przewodniczącej Rady Miejskiej przysługiwało
50% zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których nie odbywały się sesje oraz
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Drugie w dniu 22 listopada 2013 r. – w temacie:
-podsumowanie i ocena działalności stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu w kontekście
realizacji zadań gminy w tym obszarze;
-sprawy różne.
Na 887 gmin sklasyfikowanych w całej Polsce gmina Złocieniec zajęła 174 miejsce. W
klasyfikacji klubów sportowych UKS „Traper” zajął 267 miejsce na 3330 stowarzyszeń
sklasyfikowanych w całym kraju. Gmina Złocieniec zajmuje trzecie miejsce po Szczecinie i
Koszalinie na 90 gmin sklasyfikowanych w Województwie Zachodniopomorskim.
Cieszy dobra praca młodzieży i tak wysoka pozycja gminy, niepokoi natomiast szkolenie
młodzików w Klubie „OLIMP” i brak współpracy z samorządem lokalnym.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja w dniu 21 listopada 2013 r. – odbyła posiedzenie ze wszystkimi komisjami
problemowymi RM w Złocieńcu w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIX
sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
W dniu 25 listopada 2013 r. – wspólnie z komisją zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego komisja odbyła posiedzenie w temacie:
-prace nad projektem budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.
Komisje podczas posiedzenia zawnioskowały o zwiększenie przez Powiat Drawski środków
na 2014 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatowych znajdujących się na terenie miasta
Złocieńca.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
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Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 21 listopada 2013 r. ze wszystkimi komisjami
problemowymi 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 19 listopada 2013 roku w tematach:
1.Odpady komunalne.
2.Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań Burmistrza Złocieńca w
sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na
odnawialnych Źródłach energii na terenie gminy Złocieniec.
3.Plan pracy komisji stałych RM i Rady Miejskiej na 2014 rok.
4.Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia zgłosiła wniosek w sprawie ustawienia na terenie Złocieńca
tabliczek przy mostach z nazwami rzek.
Zarządcy, którzy uczestniczyli w spotkaniu stwierdzili, że nastąpiła poprawa w zakresie
gospodarki odpadami w stosunku do poprzednich miesięcy. Zgłosili, że należy poprawić
stronę informacyjną i zrobić małe ulotki na kosze. Pan Mirosław Kacianowski Prezes SM
„Postęp” w Złocieńcu zaproponował, aby wydzielić osiedle Czaplineckie i zwiększyć
częstotliwość wywozu odpadów.
Punkt 8: Informacja dotycząca stanu rolnictwa na terenie gminy Złocieniec – druk nr
450.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Radni informacje o stanie rolnictwa na terenie gminy Złocieniec otrzymali na piśmie.
Pan Stanisław Kuczyński (ARiMR Kierownik Biura Powiatu Drawskiego z siedzibą w
Złocieńcu):
Przedstawił prezentację na temat: „ ARiMR Działania Realizowane przez Biuro Powiatu
Drawskiego” (prezentacja w załączeniu do Protokołu).
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Na terenie gminy Złocieniec jest coraz mniej rolników.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W gminie Złocieniec statystycznie mamy 472 gospodarstwa rolne, ale są też takie sołectwa
gdzie nie ma ani jednego rolnika. Mamy też rolników, którzy dysponują bardzo dużym
areałem. W rolnictwie nigdy nie ma gwarancji, że to co się posieje, to się zbierze. Na
przestrzeni roku 2012 i 2013 obserwuje się tendencje zniżkowe w skupie zboża.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Agencja Nieruchomości Rolnych zajmuje się prywatyzacją gruntów państwowych. Od dwóch
lat mamy ograniczenie w sprzedaży ziemi. Protest rolników doprowadził do tego, że w skład
komisji przetargowej przy sprzedaży ziemi wchodzi przedstawiciel Izb Rolniczych. Na dzień
dzisiejszy bardzo dużo rolników chce powiększyć swoje areały i chcemy, aby ta ziemia trafiła
do nich. Jeszcze kilka lat temu można było kupić ziemię za 5 tys. złotych za hektar. W tej
chwili w gminie Kalisz Pomorski za hektar ziemi trzeba zapłacić 18 tys. złotych w gminie
Czaplinek i Drawsko Pomorskie 12 tys. złotych. Każdy rolnik, który chce nabyć ziemię musi
zgłosić to do Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, która ogłasza przetarg. Ziemię może nabyć
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rolnik posiadający kwalifikacje rolnicze, być właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości
rolnych i na stałe zamieszkiwać w gminie, w której leży jedna z nieruchomości wchodząca w
skład gospodarstwa rolnego.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Czy gmina może kupić działki od Agencji Nieruchomości Rolnej. Mamy deficyt ziemi przy
mieście.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Gmina może nabyć grunty od Agencji na odpowiednich warunkach - wskazując na co mają
być przeznaczone sporządzając odpowiedni plan.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dzierżawcy, którzy dzierżawili grunty wokół Złocieńca mieli prawo pierwokupu.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Tak było kiedyś, ta ziemia została już sprzedana i przeznaczona pod infrastrukturę. Agencja
może ziemię wyłączyć z gruntów rolnych i nieodpłatnie przekazać gminie.
Pan Wojciech Kucharski (Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach - Kierownik
Terenowego Zespołu Doradców w Drawsku Pomorskim):
Dopłaty z Unii Europejskiej dla rolnictwa nie są przekazywane za darmo. Jest to
rekompensata za to, że Polska przystąpiła do UE. W powiecie mamy dodatkowe dopłaty za
działania ekologiczne, ochronę siedlisk lęgowych i ochronę wód. Dopłata do zbóż to duża
rekompensata dla rolnika. Nie można przewidzieć jaki będzie rok i czy rolnik zbierze plony.
Terenowy Zespół w Drawsku Pomorskim ma wykształconych doradców, którzy pomagają
rolnikom. Mamy nadzieję, że budżet 2014 roku nie będzie mniejszy niż w 2013 roku.
Rolnictwo wykorzystało wszystkie środki przekazane przez Unię Europejską.
Pan Stanisław Baliński (Delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej):
Przedstawił Sprawozdanie Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020
(sprawozdanie w załączeniu do Protokołu).
Podziękował Kierownikowi Biura Powiatu Drawskiego ARiMR panu Stanisławowi
Kuczyńskiemu i wszystkim jego pracownikom za wspaniałą współpracę z rolnikami. Złożył
podziękowania Radnym Rady Miejskiej w Złocieńcu i Burmistrzowi Złocieńca za wzorową
politykę rolną prowadzoną przez gminę.
Pan Kazimierz Kudła (Sołtys Sołectwa Cieszyno):
Zapytał kiedy Agencja Nieruchomości Rolnych zlikwiduje ruiny budynków po pegerowskich,
które psują wizerunek wsi Cieszyno. Budynki w lepszym stanie zostały dawno już sprzedane.
Agencja może budynki przekazać nieodpłatnie samorządom.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Rozbieraliśmy niedokończone budynki w gminie. Nieruchomości te w tej chwili są w
dzierżawie. Ciekawi jesteśmy co będzie dalej z tymi budynkami do rozbiórki?
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Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Sytuacja w tej chwili jest przejściowa. Agencja sukcesywnie dokonuje rozbiórek. W
Cieszynie część budynków jest w dzierżawie i nic nie można z nimi zrobić. Budynki Agencji
w najbliższym czasie będą rozebrane.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Agencja Nieruchomości Rolnych więcej zarobi na gruntach, na których nie ma już budynków
przeznaczonych do rozbiórki.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Rozbiórki starych budynków wiążą się z dużymi kosztami dla Agencji.
Pan Stanisław Baliński (Delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej):
Duży problem jest ze szkodami łowieckimi. Nie możemy zmienić ustawy, bo musi mieć
większość w sejmie. Izba Rolnicza złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Właściciel
ziemi nie ma nic do powiedzenia i na jego gruncie mogą odbywać się polowania. Liczebność
zwierzyny płowej w ostatnim czasie wrosła dwukrotnie i z tego względu występują wielkie
szkody w rolnictwie.
Punkt 9: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok
szkolny 2012/2013 – druk nr 449.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Radni informacje o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok szkolny
2012/2013 otrzymali na piśmie.
Zapytała dlaczego w informacji są wykazane tak małe środki na pomoce dydaktyczne w
szkołach i czy szkoły pozyskują środki unijne na ten cel.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Budżet państw nie bierze pod uwagę wzrastających kosztów utrzymania szkół. Liczba dzieci
w złocienieckich szkołach już się ustabilizowała. Ilość dzieci nie spada tak drastycznie tak jak
w poprzednich latach. Problem jest w tym, że na dzień dzisiejszy koszty utrzymania szkół
wynoszą 12 milionów złotych, a gmina ma otrzymać 7 milionów subwencji. Subwencja
podstawowa uległa zmniejszeniu. Dojdzie do takiej sytuacji, że koszty utrzymania szkół będą
dzielone po połowie. Jeżeli taka sytuacja będzie się nadal utrzymywała to trzeba będzie
przeprowadzić reorganizację szkół.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nie jest prawdą, że poziom nauczania w szkołach jest co raz niższy. Szkoda tylko, że państwo
polskie zapomina o tym, że koszty utrzymania szkół ciągle wzrastają.
Radny Mirosław Kacianowski:
W naszej gminie około 50% to wydatki na oświatę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wydatki na oświatę nie stanowią 50% budżetu, a około 26% - to jest różnica. Wydatki na
opiekę przedszkolną w gminie są niewystarczające. Ustawodawca narzuca zasady
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wynagradzania zgodnie z kartą nauczyciela w przedszkolach. Mówi się o zmianie karty
nauczyciela, ale nie szuka się brakujących środków.
Radna Małgorzata Janda:
W informacji oświatowej wykazane są gabinety lekarskie w szkołach.
Dlaczego w Szkole Podstawowej Nr 2 nie ma takiego gabinetu?
Dlaczego wykazane są niskie wydatki na pomoce dydaktyczne i na sprzęt w szkołach.
Pani Anna Dominiak (Dyrektor SP Nr 2 w Złocieńcu):
W informacji wkradł się błąd. Szkoła posiada gabinet lekarski, który jest czynny od wtorku
do piątku w godzinach od 8 do 14. Środki unijne przez 2 lata wzbogaciły sprzęt dydaktyczny
w szkołach, a środki otrzymane z gminy zostały przekazane na inne zadania.
Radny Jerzy Uchroński:
Zapytał, w jakiej kwocie zostały pozyskane środki z UE na pomoce dydaktyczne w szkołach.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Była to kwota około 1 miliona złotych. Odpowiedni wykaz otrzymacie Państwo na piśmie.
Radny Jerzy Uchroński:
Dobrze by było, aby takie informacje zawarte były w sprawozdaniu.
Radny Mirosław Kacianowski:
W informacji oświatowej podane są wyniki nauczania i uczenia się uczniów w skali Powiatu
Drawskiego i Województwa Zachodniopomorskiego. Chciałbym wiedzieć jak wypada
Województwo Zachodniopomorskie w skali kraju pod względem nauczania.
Pani Anna Dominiak (Dyrektor SP Nr 2 w Złocieńcu):
Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej można wyszukać każdą ze szkół
i dowiedzieć się o jej rozwoju.
Radna Małgorzata Janda:
W informacji oświatowej nie było danych odnośnie liczby pracowników niepedagogicznych,
którzy zostali zwolnieni z pracy bądź, którzy przeszli na emeryturę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Liczba etatów w szkołach została ograniczona do minimum i z tego powodu nie było
zwolnień, a tylko przejścia pracowników na emeryturę. Wśród nauczycieli i pedagogów było
jedno zwolnienie, ale ta osoba nie chciała przyjąć proponowanych warunków zatrudnienia na
nowym stanowisku.
Radny Stanisław Picheta:
Zapytał, kiedy może być odpowiedni czas do rozmów na temat szkolnictwa w gminie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Rozmowy na temat reorganizacji szkół prowadzone były już wcześniej. Była propozycja
utworzenia jednego gimnazjum i dwóch szkół podstawowych na terenie gminy. Nie wiem czy
to będzie rok szkolny 2014/2015. To są trudne decyzje, do których należy się dokładnie
przygotować zwarzywszy, że każda ze szkół ma swoją nazwę i swojego patrona i swoją
historię. Każda ze szkół przypisana jest do danego okręgu miasta. Dylematem będzie
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utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 3, ale jednocześnie nasuwa się pytanie na co przeznaczyć
budynek szkoły?
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
To są trudne sprawy i trzeba wspólnie rozmawiać na ten temat.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 442;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 442.
W związku z tym, że Komisja wspólna Rady Miejskiej zawnioskowała, aby Przewodniczącej
Rady Miejskiej przysługiwało 50% zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których
nie odbywały się sesje oraz posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu,
zwracam się z prośbą o przegłosowanie powyższego wniosku.
Radna Małgorzata Janda:
Powyższy wniosek został przegłosowany na Komisji wspólnej Rady Miejskiej, która odbyła
się w dniu 21listopada 2013 roku.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Zapytała jaki projekt uchwały znajduje się w porządku obrad.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W porządku obrad znajduje się projekt uchwały bez zaproponowanych przez Komisję zmian.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Należy przegłosować wniosek dotyczący zmiany w projekcie uchwały zgłoszony przez
Komisję wspólną RM.
Radny Mirosław Kacianowski:
Dlaczego nie został przygotowany poprawiony projekt uchwały?
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nie uczestniczyłam w tej Komisji. Wniosek należy przegłosować – takie są zasady.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Jeżeli jest wysłane zawiadomienie o sesji razem z porządkiem obrad to państwo możecie
przygotować zmiany do projektu uchwały. Nie został zmieniony porządek obrad na
dzisiejszej sesji i nie można wprowadzić zmienionej uchwały.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wszystkie wnioski, które są zgłaszane do poszczególnych projektów uchwał zawsze były i są
głosowane na sesji.
Radny Jan Rudy:
Wniosek musi być przegłosowany. Do projektu uchwały należy dopisać poprawkę.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nigdy nie było tak, że wiążące głosowanie było na komisji.
Radny Stanisław Picheta:
Zapytał, kto zgłosił taki wniosek, aby Przewodnicząca Rady Miejskiej miała 100% diety w
miesiącach w których nie odbywają się sesje i komisje stałe Rady Miejskiej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie rozumiem zachowania Radnych RM. Sami przygotowujecie Państwo uchwały i podajecie
je pod głosowanie. Niech Komisja rewizyjna sprawdzi zgodność wynagrodzenia
Przewodniczącej Rady z podjętymi przez RM uchwałami.
Radny Mirosław Kacianowski:
Można było przygotować projekt uchwały i przedstawić go przed sesją do wglądu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Ogłosiła 10 – minutową przerwę.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Ptak po przerwie odczytała wniosek Komisji
wspólnej Rady Miejskiej, , aby Przewodniczącej Rady Miejskiej przysługiwało 50%
zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których nie odbywały się sesje oraz
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu, i poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (4 głosami “za”, 6 głosami
“przeciw”, 2 głosami “wstrzymującymi się”) – nie przyjęła powyższego wniosku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że Radna Małgorzata Janda,
Radny Mirosław Kacianowski, Radny Jan Rudy i Radny Jerzy Uchroński byli „za”
przyjęciem wniosku. Radny Stanisław Picheta i Radna Urszula Ptak „wstrzymali się” od
głosu. Radni: Zbigniew Janiszewski, Kazimierz Korzeniowski, Kozubek Andrzej, Macul Jan,
Żurek Mirosław i Radna Grażyna Kozak głosowali „przeciw” przyjęciu wniosku.
Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma
Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 442 i poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/319/2013
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety
oraz zwrot kosztów podróży służbowych, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
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Punkt 10: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2014 – druk nr 443.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 443.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/320/2013 w sprawie rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złocieńcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w
sprawach przyznawania dodatku energetycznego – druk nr 444.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dodatki mieszkaniowe i od 1
stycznia będzie realizował dodatek energetyczny. Środki na ten cel będą przekazywane z
budżetu państwa.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
W ustawie nie ma żadnych wskazań, kto ma realizować to zadanie. W MGOPS znajdują się
wszystkie dokumenty dotyczące pomocy społecznej i jest to najlepsze rozwiązanie, aby
dodatek energetyczny był wypłacany w opiece.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/321/2013 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach
przyznawania dodatku energetycznego, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
4) zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu – druk nr 452.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 452.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/322/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
5) uchylającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec,
które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których
dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – druk nr 445.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 445.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/323/2013 uchylającą uchwałę
w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec, które gromadzą dochody na
wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których dochody są gromadzone na tym
rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
6) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez gminę Złocieniec w czasie przekraczającym ten wymiar –
druk nr 446.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 446.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/324/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
gminę Złocieniec w czasie przekraczającym ten wymiar, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
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Punkt 10: Podjęcie uchwał:
7) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – 447.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 447.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/325/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
8) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie
gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk
nr 448.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 448.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/326/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących wychowanie
przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.
7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
9) sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013
druk – 453.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 453.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Wprowadzone do uchwały zmiany w dochodach i wydatkach nie zmieniają całości budżetu
na 2013 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa przysłała swoje stanowisko w zakresie podatku
od śmieci, z którego wynika, że w.w podatek musi być sklasyfikowany w jednym rozdziale.

15

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/327/2013 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 byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
10) sprawie przyznania dotacji na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków – druk nr 456.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 456.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/328/2013 w sprawie
przyznania dotacji na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 11: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Podziękowała za współpracę przy redagowaniu przewodnika turystycznego „Gmina
Złocieniec i Okolice”.
Odczytała pozdrowienia od mieszkańców z Dubaju dla Burmistrza i Rady Miejskiej w
Złocieńcu, oraz zaproszenie na Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XXXIX Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 14.10).

Protokołowała:
Inocenta Jakubik

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2013
z XXXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 28 listopada 2013 roku
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P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2013
z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 28 listopada 2013 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 14 Radnych, co stanowi 93 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- Zastępca Burmistrza Złocieńca – Pan Piotr Antończak,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
a także: radni powiatowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, szkół, policji,
wojska, prasy, mieszkańcy Złocieńca.
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała: Podinspektor ds. Obsługi Biura RM - Pani Inocenta Jakubik
Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XXXIX Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej - Pani Urszula Ptak
(godz. 10.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 14 radnych).
Podczas Sesji był nieobecna Radna: Elżbieta Frankowska.
Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XXXIX 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 XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 451.
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 stanu rolnictwa na terenie gminy Złocieniec – druk nr 450.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok szkolny
2012/2013 – druk nr 449.
10. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 442;
2) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2014 – druk nr 443;
3) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego –
druk nr 444;
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4) zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu – druk nr 452;
5) uchylającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy
Złocieniec, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów,
źródeł, z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia
dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania – druk nr 445;
6) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Złocieniec w czasie
przekraczającym ten wymiar – druk nr 446;
7) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 447;
8) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty
działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 448.
9) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec
na rok 2013 – druk nr 453.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady przedstawiła propozycję do porządku obrad.
Do punktu 10 dodaje się podpunkt 10) w brzmieniu: „ w sprawie przyznania dotacji na prace
restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – druk nr 456”
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 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 (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta
Frankowska, Tadeusz Koźma) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XXXVIII Sesji odbytej w dniu 31
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.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XXXVIII/2013 z
XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 31 października 2013 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
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głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta Frankowska, Tadeusz Koźma) – 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):
23 listopada 2013 roku razem z Przewodnicząca Rady Miejskiej na zaproszenie firmy „Nafis”
uczestniczyliśmy w otwarciu centrum kardiologii przy szpitalu w Drawsku Pomorskim.
Obiekt jest bardzo nowoczesny posiada 30 łóżek i zaplecze techniczne. Oddział będą
obsługiwać specjaliści z Poznania i Szczecina. Na dzień dzisiejszy szpital w Drawsku
Pomorskim nabrał rangi szpitala specjalistycznego.
Gmina Złocieniec 25 listopada otrzymała nową karetkę pogotowia. Koszt nowo zakupionej
karetki to 550 tysięcy złotych.
Gmina Złocieniec otrzymała 50% dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na remont Alei Piastów wraz z wykonaniem parkingów dla samochodów
osobowych.
W dniu 2 grudnia 2013 roku w Drawsku Pomorskim odbędzie się spotkanie z Marszałkiem
Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie utworzenia na bazie trzech powiatów
drawskiego, łobezkiego i świdwińskiego strefy inwestycyjnej w ramach porozumienia
międzygminnego.
Co miesiąc obliczamy procentową statystykę segregacji odpadów. W tym miesiącu nastąpił
wzrost o 2%. W ogólnej statystyce jest to 16% - w stosunku do miesiąca poprzedniego. W
miesiącu lipcu było 8%, w miesiącu sierpniu 6%, w miesiącu wrześniu 7% w zależności od
regionu.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radny Andrzej Kozubek – złożył interpelację w imieniu mieszkańców gminy Złocieniec
będących pacjentami szpitala w Drawsku Pomorskim.
Pacjenci ci mieli zaplanowane zabiegi stawu biodrowego, lecz z chwilą nadejścia terminu
zostają oni powiadomieni, iż zabieg taki nie odbędzie się, bez podania przyczyny, jak również
bez podania terminu przeprowadzenia zabiegu.
W Trybunie Obywatelskiej głos zabrali:
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca) - w sprawie terenu przy jeziorze Maleszewo.
Bardzo dobrze, że tak wiele się dzieje odnośnie zagospodarowania terenu przy jeziorze. Duży
udział w tym wszystkim ma Radny Rady Powiatu Drawskiego pan Krzysztof Zacharzewski.
Na łące przy jeziorze mieszkańcy miasta zrobili sobie wybieg dla psów. Z tym problemem
należałoby coś zrobić, ponieważ cały teren pokryty jest psimi odchodami. Chciałbym
przypomnieć, że znajduje się tam nie ogrodzony plac zabaw, na którym bawią się dzieci.
Proszę coś z tym zrobić – można ogrodzić plac zabaw i postawić tabliczki informacyjne z
zakazem wyprowadzania psów.
Pan Henryk Urbański (Stowarzyszenie Mieszkańców „Zatorze” Złocieniec):
Remont ulicy Chrobrego był obiecany w 2010 roku. Wcześniej na ulicy położono płyty
jumbo, z których część jest dobra, a część nie. Na dzień dzisiejszy nie ma drogi, ani
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chodników. Chciałbym wiedzieć kiedy będzie zrobiona droga. „Zatorze” to też ważna
dzielnica i dużo ludzi tam mieszka.
Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie słyszałem, aby w szpitalu w Drawsku coś takiego miało miejsce. Poruszę ten temat w
trybunie obywatelskiej na sesji Powiatu Drawskiego.
Odnośnie wyprowadzania psów, to bardzo dużo zależy od nas samych. Straż Miejska nie
może stać 24 godziny i nadzorować terenu. Możemy stworzyć wybieg dla psów odgrodzony
od reszty terenu. Takie miejsce, gdzie psy mogą się wyhasać zrobiliśmy na osiedlu
Czaplineckim.
Zatorze na przestrzeni ostatnich lat miało zrobionych najwięcej dróg. W 2010 roku w ramach
zadania „remont dróg gminnych” w I etapie wyremontowane zostały ulice: Bydgoska,
Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, 15go Sierpnia. Ulice Kasztanowa, Szkolna i Aleja Piastów znalazły się w II etapie realizacji
przedmiotowego zadania. W związku z brakiem środków na remont pozostałych trzech ulic
Radni Rady Miejskiej wskazali do realizacji w pierwszej kolejności Aleję Piastów.
Pan Henryk Urbański (Stowarzyszenie Mieszkańców „Zatorze” Złocieniec):
Proszę odpowiedzieć dlaczego od 2010 roku każdorazowo obiecywano, że będzie remont
ulicy, a do tej pory nie ma nawet chodnika.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Inwestycja ulicy Chrobrego od ulicy Cienistej do lasu podzielona jest na dwa odcinki. Koszt
całego przedsięwzięcia to ponad 2 miliony złotych. Remont ulicy zrobiony zostanie z
środków bieżących zaplanowanych w budżecie na ten cel. Nawierzchnia ulicy zniszczona jest
przez jeżdżące 40 -50 tonowe samochody.
Pan Henryk Urbański (Stowarzyszenie Mieszkańców „Zatorze” Złocieniec):
Wystarczy jak gmina zrobi chodnik po jednej stronie ulicy.
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca):
Pan Burmistrz wymijająco odpowiedział w sprawie psów. Dorosły obywatel ma obowiązek
posprzątać po psie. Jeżeli zgłasza się problem to miasto ma obowiązek zrobić coś w tej
sprawie. Nie mówimy tutaj o karaniu, ale o upomnieniu.
Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja w miesiącu listopadzie 2013 roku zakończyła kontrolę w temacie
- analiza prawidłowości wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na oświatę w
2012 roku.
Rozpoczęła kontrolę rozliczenia modernizacji kina.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja w dniu 21 listopada 2013 r. odbyła posiedzenie ze wszystkimi komisjami
problemowymi RM w Złocieńcu - w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIX
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sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radni podczas wspólnego posiedzenia Komisji RM w Złocieńcu zawnioskowali o
przedłożenie dla Rady informacji na temat liczby nauczycieli z placówek oświatowych w
Złocieńcu, którzy nabyli uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub do świadczenia
kompensacyjnego.
Komisja wspólna RM zawnioskowała, aby Przewodniczącej Rady Miejskiej przysługiwało
50% zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których nie odbywały się sesje oraz
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Komisja w dniu 25 listopada 2013 roku wspólnie z komisją rozwoju gospodarczego i budżetu
odbyła posiedzenie w temacie:
- prace nad projektem budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.
Komisje podczas posiedzenia zawnioskowały o zwiększenie przez Powiat Drawski środków
na 2014 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatowych znajdujących się na terenie miasta
Złocieńca.
Radny Jan Macul (Przewodniczący Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
Pierwsze w dniu 21 listopada 2013 r. ze wszystkimi komisjami problemowymi RM w
Złocieńcu - w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radni podczas wspólnego posiedzenia Komisji RM w Złocieńcu zawnioskowali o
przedłożenie dla Rady informacji na temat liczby nauczycieli z placówek oświatowych w
Złocieńcu, którzy nabyli uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub do świadczenia
kompensacyjnego.
Komisja wspólna RM zawnioskowała, aby Przewodniczącej Rady Miejskiej przysługiwało
50% zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których nie odbywały się sesje oraz
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Drugie w dniu 22 listopada 2013 r. – w temacie:
-podsumowanie i ocena działalności stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu w kontekście
realizacji zadań gminy w tym obszarze;
-sprawy różne.
Na 887 gmin sklasyfikowanych w całej Polsce gmina Złocieniec zajęła 174 miejsce. W
klasyfikacji klubów sportowych UKS „Traper” zajął 267 miejsce na 3330 stowarzyszeń
sklasyfikowanych w całym kraju. Gmina Złocieniec zajmuje trzecie miejsce po Szczecinie i
Koszalinie na 90 gmin sklasyfikowanych w Województwie Zachodniopomorskim.
Cieszy dobra praca młodzieży i tak wysoka pozycja gminy, niepokoi natomiast szkolenie
młodzików w Klubie „OLIMP” i brak współpracy z samorządem lokalnym.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja w dniu 21 listopada 2013 r. – odbyła posiedzenie ze wszystkimi komisjami
problemowymi RM w Złocieńcu w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIX
sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
W dniu 25 listopada 2013 r. – wspólnie z komisją zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego komisja odbyła posiedzenie w temacie:
-prace nad projektem budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.
Komisje podczas posiedzenia zawnioskowały o zwiększenie przez Powiat Drawski środków
na 2014 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatowych znajdujących się na terenie miasta
Złocieńca.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
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Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 21 listopada 2013 r. ze wszystkimi komisjami
problemowymi 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 19 listopada 2013 roku w tematach:
1.Odpady komunalne.
2.Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań Burmistrza Złocieńca w
sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na
odnawialnych Źródłach energii na terenie gminy Złocieniec.
3.Plan pracy komisji stałych RM i Rady Miejskiej na 2014 rok.
4.Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia zgłosiła wniosek w sprawie ustawienia na terenie Złocieńca
tabliczek przy mostach z nazwami rzek.
Zarządcy, którzy uczestniczyli w spotkaniu stwierdzili, że nastąpiła poprawa w zakresie
gospodarki odpadami w stosunku do poprzednich miesięcy. Zgłosili, że należy poprawić
stronę informacyjną i zrobić małe ulotki na kosze. Pan Mirosław Kacianowski Prezes SM
„Postęp” w Złocieńcu zaproponował, aby wydzielić osiedle Czaplineckie i zwiększyć
częstotliwość wywozu odpadów.
Punkt 8: Informacja dotycząca stanu rolnictwa na terenie gminy Złocieniec – druk nr
450.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Radni informacje o stanie rolnictwa na terenie gminy Złocieniec otrzymali na piśmie.
Pan Stanisław Kuczyński (ARiMR Kierownik Biura Powiatu Drawskiego z siedzibą w
Złocieńcu):
Przedstawił prezentację na temat: „ ARiMR Działania Realizowane przez Biuro Powiatu
Drawskiego” (prezentacja w załączeniu do Protokołu).
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Na terenie gminy Złocieniec jest coraz mniej rolników.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W gminie Złocieniec statystycznie mamy 472 gospodarstwa rolne, ale są też takie sołectwa
gdzie nie ma ani jednego rolnika. Mamy też rolników, którzy dysponują bardzo dużym
areałem. W rolnictwie nigdy nie ma gwarancji, że to co się posieje, to się zbierze. Na
przestrzeni roku 2012 i 2013 obserwuje się tendencje zniżkowe w skupie zboża.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Agencja Nieruchomości Rolnych zajmuje się prywatyzacją gruntów państwowych. Od dwóch
lat mamy ograniczenie w sprzedaży ziemi. Protest rolników doprowadził do tego, że w skład
komisji przetargowej przy sprzedaży ziemi wchodzi przedstawiciel Izb Rolniczych. Na dzień
dzisiejszy bardzo dużo rolników chce powiększyć swoje areały i chcemy, aby ta ziemia trafiła
do nich. Jeszcze kilka lat temu można było kupić ziemię za 5 tys. złotych za hektar. W tej
chwili w gminie Kalisz Pomorski za hektar ziemi trzeba zapłacić 18 tys. złotych w gminie
Czaplinek i Drawsko Pomorskie 12 tys. złotych. Każdy rolnik, który chce nabyć ziemię musi
zgłosić to do Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, która ogłasza przetarg. Ziemię może nabyć
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rolnik posiadający kwalifikacje rolnicze, być właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości
rolnych i na stałe zamieszkiwać w gminie, w której leży jedna z nieruchomości wchodząca w
skład gospodarstwa rolnego.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Czy gmina może kupić działki od Agencji Nieruchomości Rolnej. Mamy deficyt ziemi przy
mieście.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Gmina może nabyć grunty od Agencji na odpowiednich warunkach - wskazując na co mają
być przeznaczone sporządzając odpowiedni plan.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dzierżawcy, którzy dzierżawili grunty wokół Złocieńca mieli prawo pierwokupu.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Tak było kiedyś, ta ziemia została już sprzedana i przeznaczona pod infrastrukturę. Agencja
może ziemię wyłączyć z gruntów rolnych i nieodpłatnie przekazać gminie.
Pan Wojciech Kucharski (Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach - Kierownik
Terenowego Zespołu Doradców w Drawsku Pomorskim):
Dopłaty z Unii Europejskiej dla rolnictwa nie są przekazywane za darmo. Jest to
rekompensata za to, że Polska przystąpiła do UE. W powiecie mamy dodatkowe dopłaty za
działania ekologiczne, ochronę siedlisk lęgowych i ochronę wód. Dopłata do zbóż to duża
rekompensata dla rolnika. Nie można przewidzieć jaki będzie rok i czy rolnik zbierze plony.
Terenowy Zespół w Drawsku Pomorskim ma wykształconych doradców, którzy pomagają
rolnikom. Mamy nadzieję, że budżet 2014 roku nie będzie mniejszy niż w 2013 roku.
Rolnictwo wykorzystało wszystkie środki przekazane przez Unię Europejską.
Pan Stanisław Baliński (Delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej):
Przedstawił Sprawozdanie Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020
(sprawozdanie w załączeniu do Protokołu).
Podziękował Kierownikowi Biura Powiatu Drawskiego ARiMR panu Stanisławowi
Kuczyńskiemu i wszystkim jego pracownikom za wspaniałą współpracę z rolnikami. Złożył
podziękowania Radnym Rady Miejskiej w Złocieńcu i Burmistrzowi Złocieńca za wzorową
politykę rolną prowadzoną przez gminę.
Pan Kazimierz Kudła (Sołtys Sołectwa Cieszyno):
Zapytał kiedy Agencja Nieruchomości Rolnych zlikwiduje ruiny budynków po pegerowskich,
które psują wizerunek wsi Cieszyno. Budynki w lepszym stanie zostały dawno już sprzedane.
Agencja może budynki przekazać nieodpłatnie samorządom.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Rozbieraliśmy niedokończone budynki w gminie. Nieruchomości te w tej chwili są w
dzierżawie. Ciekawi jesteśmy co będzie dalej z tymi budynkami do rozbiórki?
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Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Sytuacja w tej chwili jest przejściowa. Agencja sukcesywnie dokonuje rozbiórek. W
Cieszynie część budynków jest w dzierżawie i nic nie można z nimi zrobić. Budynki Agencji
w najbliższym czasie będą rozebrane.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Agencja Nieruchomości Rolnych więcej zarobi na gruntach, na których nie ma już budynków
przeznaczonych do rozbiórki.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Rozbiórki starych budynków wiążą się z dużymi kosztami dla Agencji.
Pan Stanisław Baliński (Delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej):
Duży problem jest ze szkodami łowieckimi. Nie możemy zmienić ustawy, bo musi mieć
większość w sejmie. Izba Rolnicza złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Właściciel
ziemi nie ma nic do powiedzenia i na jego gruncie mogą odbywać się polowania. Liczebność
zwierzyny płowej w ostatnim czasie wrosła dwukrotnie i z tego względu występują wielkie
szkody w rolnictwie.
Punkt 9: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok
szkolny 2012/2013 – druk nr 449.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Radni informacje o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok szkolny
2012/2013 otrzymali na piśmie.
Zapytała dlaczego w informacji są wykazane tak małe środki na pomoce dydaktyczne w
szkołach i czy szkoły pozyskują środki unijne na ten cel.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Budżet państw nie bierze pod uwagę wzrastających kosztów utrzymania szkół. Liczba dzieci
w złocienieckich szkołach już się ustabilizowała. Ilość dzieci nie spada tak drastycznie tak jak
w poprzednich latach. Problem jest w tym, że na dzień dzisiejszy koszty utrzymania szkół
wynoszą 12 milionów złotych, a gmina ma otrzymać 7 milionów subwencji. Subwencja
podstawowa uległa zmniejszeniu. Dojdzie do takiej sytuacji, że koszty utrzymania szkół będą
dzielone po połowie. Jeżeli taka sytuacja będzie się nadal utrzymywała to trzeba będzie
przeprowadzić reorganizację szkół.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nie jest prawdą, że poziom nauczania w szkołach jest co raz niższy. Szkoda tylko, że państwo
polskie zapomina o tym, że koszty utrzymania szkół ciągle wzrastają.
Radny Mirosław Kacianowski:
W naszej gminie około 50% to wydatki na oświatę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wydatki na oświatę nie stanowią 50% budżetu, a około 26% - to jest różnica. Wydatki na
opiekę przedszkolną w gminie są niewystarczające. Ustawodawca narzuca zasady
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wynagradzania zgodnie z kartą nauczyciela w przedszkolach. Mówi się o zmianie karty
nauczyciela, ale nie szuka się brakujących środków.
Radna Małgorzata Janda:
W informacji oświatowej wykazane są gabinety lekarskie w szkołach.
Dlaczego w Szkole Podstawowej Nr 2 nie ma takiego gabinetu?
Dlaczego wykazane są niskie wydatki na pomoce dydaktyczne i na sprzęt w szkołach.
Pani Anna Dominiak (Dyrektor SP Nr 2 w Złocieńcu):
W informacji wkradł się błąd. Szkoła posiada gabinet lekarski, który jest czynny od wtorku
do piątku w godzinach od 8 do 14. Środki unijne przez 2 lata wzbogaciły sprzęt dydaktyczny
w szkołach, a środki otrzymane z gminy zostały przekazane na inne zadania.
Radny Jerzy Uchroński:
Zapytał, w jakiej kwocie zostały pozyskane środki z UE na pomoce dydaktyczne w szkołach.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Była to kwota około 1 miliona złotych. Odpowiedni wykaz otrzymacie Państwo na piśmie.
Radny Jerzy Uchroński:
Dobrze by było, aby takie informacje zawarte były w sprawozdaniu.
Radny Mirosław Kacianowski:
W informacji oświatowej podane są wyniki nauczania i uczenia się uczniów w skali Powiatu
Drawskiego i Województwa Zachodniopomorskiego. Chciałbym wiedzieć jak wypada
Województwo Zachodniopomorskie w skali kraju pod względem nauczania.
Pani Anna Dominiak (Dyrektor SP Nr 2 w Złocieńcu):
Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej można wyszukać każdą ze szkół
i dowiedzieć się o jej rozwoju.
Radna Małgorzata Janda:
W informacji oświatowej nie było danych odnośnie liczby pracowników niepedagogicznych,
którzy zostali zwolnieni z pracy bądź, którzy przeszli na emeryturę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Liczba etatów w szkołach została ograniczona do minimum i z tego powodu nie było
zwolnień, a tylko przejścia pracowników na emeryturę. Wśród nauczycieli i pedagogów było
jedno zwolnienie, ale ta osoba nie chciała przyjąć proponowanych warunków zatrudnienia na
nowym stanowisku.
Radny Stanisław Picheta:
Zapytał, kiedy może być odpowiedni czas do rozmów na temat szkolnictwa w gminie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Rozmowy na temat reorganizacji szkół prowadzone były już wcześniej. Była propozycja
utworzenia jednego gimnazjum i dwóch szkół podstawowych na terenie gminy. Nie wiem czy
to będzie rok szkolny 2014/2015. To są trudne decyzje, do których należy się dokładnie
przygotować zwarzywszy, że każda ze szkół ma swoją nazwę i swojego patrona i swoją
historię. Każda ze szkół przypisana jest do danego okręgu miasta. Dylematem będzie
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utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 3, ale jednocześnie nasuwa się pytanie na co przeznaczyć
budynek szkoły?
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
To są trudne sprawy i trzeba wspólnie rozmawiać na ten temat.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 442;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 442.
W związku z tym, że Komisja wspólna Rady Miejskiej zawnioskowała, aby Przewodniczącej
Rady Miejskiej przysługiwało 50% zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których
nie odbywały się sesje oraz posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu,
zwracam się z prośbą o przegłosowanie powyższego wniosku.
Radna Małgorzata Janda:
Powyższy wniosek został przegłosowany na Komisji wspólnej Rady Miejskiej, która odbyła
się w dniu 21listopada 2013 roku.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Zapytała jaki projekt uchwały znajduje się w porządku obrad.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W porządku obrad znajduje się projekt uchwały bez zaproponowanych przez Komisję zmian.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Należy przegłosować wniosek dotyczący zmiany w projekcie uchwały zgłoszony przez
Komisję wspólną RM.
Radny Mirosław Kacianowski:
Dlaczego nie został przygotowany poprawiony projekt uchwały?
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nie uczestniczyłam w tej Komisji. Wniosek należy przegłosować – takie są zasady.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Jeżeli jest wysłane zawiadomienie o sesji razem z porządkiem obrad to państwo możecie
przygotować zmiany do projektu uchwały. Nie został zmieniony porządek obrad na
dzisiejszej sesji i nie można wprowadzić zmienionej uchwały.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wszystkie wnioski, które są zgłaszane do poszczególnych projektów uchwał zawsze były i są
głosowane na sesji.
Radny Jan Rudy:
Wniosek musi być przegłosowany. Do projektu uchwały należy dopisać poprawkę.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nigdy nie było tak, że wiążące głosowanie było na komisji.
Radny Stanisław Picheta:
Zapytał, kto zgłosił taki wniosek, aby Przewodnicząca Rady Miejskiej miała 100% diety w
miesiącach w których nie odbywają się sesje i komisje stałe Rady Miejskiej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie rozumiem zachowania Radnych RM. Sami przygotowujecie Państwo uchwały i podajecie
je pod głosowanie. Niech Komisja rewizyjna sprawdzi zgodność wynagrodzenia
Przewodniczącej Rady z podjętymi przez RM uchwałami.
Radny Mirosław Kacianowski:
Można było przygotować projekt uchwały i przedstawić go przed sesją do wglądu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Ogłosiła 10 – minutową przerwę.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Ptak po przerwie odczytała wniosek Komisji
wspólnej Rady Miejskiej, , aby Przewodniczącej Rady Miejskiej przysługiwało 50%
zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których nie odbywały się sesje oraz
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu, i poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (4 głosami “za”, 6 głosami
“przeciw”, 2 głosami “wstrzymującymi się”) – nie przyjęła powyższego wniosku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że Radna Małgorzata Janda,
Radny Mirosław Kacianowski, Radny Jan Rudy i Radny Jerzy Uchroński byli „za”
przyjęciem wniosku. Radny Stanisław Picheta i Radna Urszula Ptak „wstrzymali się” od
głosu. Radni: Zbigniew Janiszewski, Kazimierz Korzeniowski, Kozubek Andrzej, Macul Jan,
Żurek Mirosław i Radna Grażyna Kozak głosowali „przeciw” przyjęciu wniosku.
Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma
Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 442 i poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/319/2013
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety
oraz zwrot kosztów podróży służbowych, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
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Punkt 10: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2014 – druk nr 443.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 443.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/320/2013 w sprawie rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złocieńcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w
sprawach przyznawania dodatku energetycznego – druk nr 444.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dodatki mieszkaniowe i od 1
stycznia będzie realizował dodatek energetyczny. Środki na ten cel będą przekazywane z
budżetu państwa.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
W ustawie nie ma żadnych wskazań, kto ma realizować to zadanie. W MGOPS znajdują się
wszystkie dokumenty dotyczące pomocy społecznej i jest to najlepsze rozwiązanie, aby
dodatek energetyczny był wypłacany w opiece.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/321/2013 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach
przyznawania dodatku energetycznego, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
4) zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu – druk nr 452.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 452.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/322/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
5) uchylającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec,
które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których
dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – druk nr 445.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 445.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/323/2013 uchylającą uchwałę
w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec, które gromadzą dochody na
wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których dochody są gromadzone na tym
rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
6) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez gminę Złocieniec w czasie przekraczającym ten wymiar –
druk nr 446.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 446.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/324/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
gminę Złocieniec w czasie przekraczającym ten wymiar, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
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Punkt 10: Podjęcie uchwał:
7) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – 447.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 447.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/325/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
8) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie
gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk
nr 448.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 448.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/326/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących wychowanie
przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.
7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
9) sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013
druk – 453.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 453.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Wprowadzone do uchwały zmiany w dochodach i wydatkach nie zmieniają całości budżetu
na 2013 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa przysłała swoje stanowisko w zakresie podatku
od śmieci, z którego wynika, że w.w podatek musi być sklasyfikowany w jednym rozdziale.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/327/2013 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 byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
10) sprawie przyznania dotacji na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków – druk nr 456.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 456.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/328/2013 w sprawie
przyznania dotacji na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 11: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Podziękowała za współpracę przy redagowaniu przewodnika turystycznego „Gmina
Złocieniec i Okolice”.
Odczytała pozdrowienia od mieszkańców z Dubaju dla Burmistrza i Rady Miejskiej w
Złocieńcu, oraz zaproszenie na Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XXXIX Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 14.10).

Protokołowała:
Inocenta Jakubik

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2013
z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 28 listopada 2013 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 14 Radnych, co stanowi 93 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- Zastępca Burmistrza Złocieńca – Pan Piotr Antończak,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
a także: radni powiatowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, szkół, policji,
wojska, prasy, mieszkańcy Złocieńca.
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała: Podinspektor ds. Obsługi Biura RM - Pani Inocenta Jakubik
Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XXXIX Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej - Pani Urszula Ptak
(godz. 10.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 14 radnych).
Podczas Sesji był nieobecna Radna: Elżbieta Frankowska.
Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XXXIX 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 XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 451.
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 stanu rolnictwa na terenie gminy Złocieniec – druk nr 450.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok szkolny
2012/2013 – druk nr 449.
10. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 442;
2) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2014 – druk nr 443;
3) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego –
druk nr 444;
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4) zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu – druk nr 452;
5) uchylającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy
Złocieniec, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów,
źródeł, z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia
dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania – druk nr 445;
6) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Złocieniec w czasie
przekraczającym ten wymiar – druk nr 446;
7) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 447;
8) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty
działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 448.
9) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec
na rok 2013 – druk nr 453.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady przedstawiła propozycję do porządku obrad.
Do punktu 10 dodaje się podpunkt 10) w brzmieniu: „ w sprawie przyznania dotacji na prace
restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – druk nr 456”
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 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 (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta
Frankowska, Tadeusz Koźma) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XXXVIII Sesji odbytej w dniu 31
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.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XXXVIII/2013 z
XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 31 października 2013 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
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głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta Frankowska, Tadeusz Koźma) – 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):
23 listopada 2013 roku razem z Przewodnicząca Rady Miejskiej na zaproszenie firmy „Nafis”
uczestniczyliśmy w otwarciu centrum kardiologii przy szpitalu w Drawsku Pomorskim.
Obiekt jest bardzo nowoczesny posiada 30 łóżek i zaplecze techniczne. Oddział będą
obsługiwać specjaliści z Poznania i Szczecina. Na dzień dzisiejszy szpital w Drawsku
Pomorskim nabrał rangi szpitala specjalistycznego.
Gmina Złocieniec 25 listopada otrzymała nową karetkę pogotowia. Koszt nowo zakupionej
karetki to 550 tysięcy złotych.
Gmina Złocieniec otrzymała 50% dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na remont Alei Piastów wraz z wykonaniem parkingów dla samochodów
osobowych.
W dniu 2 grudnia 2013 roku w Drawsku Pomorskim odbędzie się spotkanie z Marszałkiem
Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie utworzenia na bazie trzech powiatów
drawskiego, łobezkiego i świdwińskiego strefy inwestycyjnej w ramach porozumienia
międzygminnego.
Co miesiąc obliczamy procentową statystykę segregacji odpadów. W tym miesiącu nastąpił
wzrost o 2%. W ogólnej statystyce jest to 16% - w stosunku do miesiąca poprzedniego. W
miesiącu lipcu było 8%, w miesiącu sierpniu 6%, w miesiącu wrześniu 7% w zależności od
regionu.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radny Andrzej Kozubek – złożył interpelację w imieniu mieszkańców gminy Złocieniec
będących pacjentami szpitala w Drawsku Pomorskim.
Pacjenci ci mieli zaplanowane zabiegi stawu biodrowego, lecz z chwilą nadejścia terminu
zostają oni powiadomieni, iż zabieg taki nie odbędzie się, bez podania przyczyny, jak również
bez podania terminu przeprowadzenia zabiegu.
W Trybunie Obywatelskiej głos zabrali:
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca) - w sprawie terenu przy jeziorze Maleszewo.
Bardzo dobrze, że tak wiele się dzieje odnośnie zagospodarowania terenu przy jeziorze. Duży
udział w tym wszystkim ma Radny Rady Powiatu Drawskiego pan Krzysztof Zacharzewski.
Na łące przy jeziorze mieszkańcy miasta zrobili sobie wybieg dla psów. Z tym problemem
należałoby coś zrobić, ponieważ cały teren pokryty jest psimi odchodami. Chciałbym
przypomnieć, że znajduje się tam nie ogrodzony plac zabaw, na którym bawią się dzieci.
Proszę coś z tym zrobić – można ogrodzić plac zabaw i postawić tabliczki informacyjne z
zakazem wyprowadzania psów.
Pan Henryk Urbański (Stowarzyszenie Mieszkańców „Zatorze” Złocieniec):
Remont ulicy Chrobrego był obiecany w 2010 roku. Wcześniej na ulicy położono płyty
jumbo, z których część jest dobra, a część nie. Na dzień dzisiejszy nie ma drogi, ani
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chodników. Chciałbym wiedzieć kiedy będzie zrobiona droga. „Zatorze” to też ważna
dzielnica i dużo ludzi tam mieszka.
Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie słyszałem, aby w szpitalu w Drawsku coś takiego miało miejsce. Poruszę ten temat w
trybunie obywatelskiej na sesji Powiatu Drawskiego.
Odnośnie wyprowadzania psów, to bardzo dużo zależy od nas samych. Straż Miejska nie
może stać 24 godziny i nadzorować terenu. Możemy stworzyć wybieg dla psów odgrodzony
od reszty terenu. Takie miejsce, gdzie psy mogą się wyhasać zrobiliśmy na osiedlu
Czaplineckim.
Zatorze na przestrzeni ostatnich lat miało zrobionych najwięcej dróg. W 2010 roku w ramach
zadania „remont dróg gminnych” w I etapie wyremontowane zostały ulice: Bydgoska,
Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, 15go Sierpnia. Ulice Kasztanowa, Szkolna i Aleja Piastów znalazły się w II etapie realizacji
przedmiotowego zadania. W związku z brakiem środków na remont pozostałych trzech ulic
Radni Rady Miejskiej wskazali do realizacji w pierwszej kolejności Aleję Piastów.
Pan Henryk Urbański (Stowarzyszenie Mieszkańców „Zatorze” Złocieniec):
Proszę odpowiedzieć dlaczego od 2010 roku każdorazowo obiecywano, że będzie remont
ulicy, a do tej pory nie ma nawet chodnika.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Inwestycja ulicy Chrobrego od ulicy Cienistej do lasu podzielona jest na dwa odcinki. Koszt
całego przedsięwzięcia to ponad 2 miliony złotych. Remont ulicy zrobiony zostanie z
środków bieżących zaplanowanych w budżecie na ten cel. Nawierzchnia ulicy zniszczona jest
przez jeżdżące 40 -50 tonowe samochody.
Pan Henryk Urbański (Stowarzyszenie Mieszkańców „Zatorze” Złocieniec):
Wystarczy jak gmina zrobi chodnik po jednej stronie ulicy.
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca):
Pan Burmistrz wymijająco odpowiedział w sprawie psów. Dorosły obywatel ma obowiązek
posprzątać po psie. Jeżeli zgłasza się problem to miasto ma obowiązek zrobić coś w tej
sprawie. Nie mówimy tutaj o karaniu, ale o upomnieniu.
Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Mirosław Kacianowski (Przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja w miesiącu listopadzie 2013 roku zakończyła kontrolę w temacie
- analiza prawidłowości wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na oświatę w
2012 roku.
Rozpoczęła kontrolę rozliczenia modernizacji kina.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja w dniu 21 listopada 2013 r. odbyła posiedzenie ze wszystkimi komisjami
problemowymi RM w Złocieńcu - w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIX
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sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radni podczas wspólnego posiedzenia Komisji RM w Złocieńcu zawnioskowali o
przedłożenie dla Rady informacji na temat liczby nauczycieli z placówek oświatowych w
Złocieńcu, którzy nabyli uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub do świadczenia
kompensacyjnego.
Komisja wspólna RM zawnioskowała, aby Przewodniczącej Rady Miejskiej przysługiwało
50% zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których nie odbywały się sesje oraz
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Komisja w dniu 25 listopada 2013 roku wspólnie z komisją rozwoju gospodarczego i budżetu
odbyła posiedzenie w temacie:
- prace nad projektem budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.
Komisje podczas posiedzenia zawnioskowały o zwiększenie przez Powiat Drawski środków
na 2014 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatowych znajdujących się na terenie miasta
Złocieńca.
Radny Jan Macul (Przewodniczący Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
Pierwsze w dniu 21 listopada 2013 r. ze wszystkimi komisjami problemowymi RM w
Złocieńcu - w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radni podczas wspólnego posiedzenia Komisji RM w Złocieńcu zawnioskowali o
przedłożenie dla Rady informacji na temat liczby nauczycieli z placówek oświatowych w
Złocieńcu, którzy nabyli uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub do świadczenia
kompensacyjnego.
Komisja wspólna RM zawnioskowała, aby Przewodniczącej Rady Miejskiej przysługiwało
50% zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których nie odbywały się sesje oraz
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Drugie w dniu 22 listopada 2013 r. – w temacie:
-podsumowanie i ocena działalności stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu w kontekście
realizacji zadań gminy w tym obszarze;
-sprawy różne.
Na 887 gmin sklasyfikowanych w całej Polsce gmina Złocieniec zajęła 174 miejsce. W
klasyfikacji klubów sportowych UKS „Traper” zajął 267 miejsce na 3330 stowarzyszeń
sklasyfikowanych w całym kraju. Gmina Złocieniec zajmuje trzecie miejsce po Szczecinie i
Koszalinie na 90 gmin sklasyfikowanych w Województwie Zachodniopomorskim.
Cieszy dobra praca młodzieży i tak wysoka pozycja gminy, niepokoi natomiast szkolenie
młodzików w Klubie „OLIMP” i brak współpracy z samorządem lokalnym.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja w dniu 21 listopada 2013 r. – odbyła posiedzenie ze wszystkimi komisjami
problemowymi RM w Złocieńcu w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXXIX
sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
W dniu 25 listopada 2013 r. – wspólnie z komisją zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego komisja odbyła posiedzenie w temacie:
-prace nad projektem budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.
Komisje podczas posiedzenia zawnioskowały o zwiększenie przez Powiat Drawski środków
na 2014 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatowych znajdujących się na terenie miasta
Złocieńca.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
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Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 21 listopada 2013 r. ze wszystkimi komisjami
problemowymi 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 19 listopada 2013 roku w tematach:
1.Odpady komunalne.
2.Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań Burmistrza Złocieńca w
sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na
odnawialnych Źródłach energii na terenie gminy Złocieniec.
3.Plan pracy komisji stałych RM i Rady Miejskiej na 2014 rok.
4.Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia zgłosiła wniosek w sprawie ustawienia na terenie Złocieńca
tabliczek przy mostach z nazwami rzek.
Zarządcy, którzy uczestniczyli w spotkaniu stwierdzili, że nastąpiła poprawa w zakresie
gospodarki odpadami w stosunku do poprzednich miesięcy. Zgłosili, że należy poprawić
stronę informacyjną i zrobić małe ulotki na kosze. Pan Mirosław Kacianowski Prezes SM
„Postęp” w Złocieńcu zaproponował, aby wydzielić osiedle Czaplineckie i zwiększyć
częstotliwość wywozu odpadów.
Punkt 8: Informacja dotycząca stanu rolnictwa na terenie gminy Złocieniec – druk nr
450.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Radni informacje o stanie rolnictwa na terenie gminy Złocieniec otrzymali na piśmie.
Pan Stanisław Kuczyński (ARiMR Kierownik Biura Powiatu Drawskiego z siedzibą w
Złocieńcu):
Przedstawił prezentację na temat: „ ARiMR Działania Realizowane przez Biuro Powiatu
Drawskiego” (prezentacja w załączeniu do Protokołu).
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Na terenie gminy Złocieniec jest coraz mniej rolników.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W gminie Złocieniec statystycznie mamy 472 gospodarstwa rolne, ale są też takie sołectwa
gdzie nie ma ani jednego rolnika. Mamy też rolników, którzy dysponują bardzo dużym
areałem. W rolnictwie nigdy nie ma gwarancji, że to co się posieje, to się zbierze. Na
przestrzeni roku 2012 i 2013 obserwuje się tendencje zniżkowe w skupie zboża.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Agencja Nieruchomości Rolnych zajmuje się prywatyzacją gruntów państwowych. Od dwóch
lat mamy ograniczenie w sprzedaży ziemi. Protest rolników doprowadził do tego, że w skład
komisji przetargowej przy sprzedaży ziemi wchodzi przedstawiciel Izb Rolniczych. Na dzień
dzisiejszy bardzo dużo rolników chce powiększyć swoje areały i chcemy, aby ta ziemia trafiła
do nich. Jeszcze kilka lat temu można było kupić ziemię za 5 tys. złotych za hektar. W tej
chwili w gminie Kalisz Pomorski za hektar ziemi trzeba zapłacić 18 tys. złotych w gminie
Czaplinek i Drawsko Pomorskie 12 tys. złotych. Każdy rolnik, który chce nabyć ziemię musi
zgłosić to do Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, która ogłasza przetarg. Ziemię może nabyć
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rolnik posiadający kwalifikacje rolnicze, być właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości
rolnych i na stałe zamieszkiwać w gminie, w której leży jedna z nieruchomości wchodząca w
skład gospodarstwa rolnego.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Czy gmina może kupić działki od Agencji Nieruchomości Rolnej. Mamy deficyt ziemi przy
mieście.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Gmina może nabyć grunty od Agencji na odpowiednich warunkach - wskazując na co mają
być przeznaczone sporządzając odpowiedni plan.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dzierżawcy, którzy dzierżawili grunty wokół Złocieńca mieli prawo pierwokupu.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Tak było kiedyś, ta ziemia została już sprzedana i przeznaczona pod infrastrukturę. Agencja
może ziemię wyłączyć z gruntów rolnych i nieodpłatnie przekazać gminie.
Pan Wojciech Kucharski (Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach - Kierownik
Terenowego Zespołu Doradców w Drawsku Pomorskim):
Dopłaty z Unii Europejskiej dla rolnictwa nie są przekazywane za darmo. Jest to
rekompensata za to, że Polska przystąpiła do UE. W powiecie mamy dodatkowe dopłaty za
działania ekologiczne, ochronę siedlisk lęgowych i ochronę wód. Dopłata do zbóż to duża
rekompensata dla rolnika. Nie można przewidzieć jaki będzie rok i czy rolnik zbierze plony.
Terenowy Zespół w Drawsku Pomorskim ma wykształconych doradców, którzy pomagają
rolnikom. Mamy nadzieję, że budżet 2014 roku nie będzie mniejszy niż w 2013 roku.
Rolnictwo wykorzystało wszystkie środki przekazane przez Unię Europejską.
Pan Stanisław Baliński (Delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej):
Przedstawił Sprawozdanie Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020
(sprawozdanie w załączeniu do Protokołu).
Podziękował Kierownikowi Biura Powiatu Drawskiego ARiMR panu Stanisławowi
Kuczyńskiemu i wszystkim jego pracownikom za wspaniałą współpracę z rolnikami. Złożył
podziękowania Radnym Rady Miejskiej w Złocieńcu i Burmistrzowi Złocieńca za wzorową
politykę rolną prowadzoną przez gminę.
Pan Kazimierz Kudła (Sołtys Sołectwa Cieszyno):
Zapytał kiedy Agencja Nieruchomości Rolnych zlikwiduje ruiny budynków po pegerowskich,
które psują wizerunek wsi Cieszyno. Budynki w lepszym stanie zostały dawno już sprzedane.
Agencja może budynki przekazać nieodpłatnie samorządom.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Rozbieraliśmy niedokończone budynki w gminie. Nieruchomości te w tej chwili są w
dzierżawie. Ciekawi jesteśmy co będzie dalej z tymi budynkami do rozbiórki?
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Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Sytuacja w tej chwili jest przejściowa. Agencja sukcesywnie dokonuje rozbiórek. W
Cieszynie część budynków jest w dzierżawie i nic nie można z nimi zrobić. Budynki Agencji
w najbliższym czasie będą rozebrane.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Agencja Nieruchomości Rolnych więcej zarobi na gruntach, na których nie ma już budynków
przeznaczonych do rozbiórki.
Pan Stanisław Jóźwicki (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Sekcja
Zamiejscowa w Szczecinku):
Rozbiórki starych budynków wiążą się z dużymi kosztami dla Agencji.
Pan Stanisław Baliński (Delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej):
Duży problem jest ze szkodami łowieckimi. Nie możemy zmienić ustawy, bo musi mieć
większość w sejmie. Izba Rolnicza złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Właściciel
ziemi nie ma nic do powiedzenia i na jego gruncie mogą odbywać się polowania. Liczebność
zwierzyny płowej w ostatnim czasie wrosła dwukrotnie i z tego względu występują wielkie
szkody w rolnictwie.
Punkt 9: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok
szkolny 2012/2013 – druk nr 449.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Radni informacje o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec za rok szkolny
2012/2013 otrzymali na piśmie.
Zapytała dlaczego w informacji są wykazane tak małe środki na pomoce dydaktyczne w
szkołach i czy szkoły pozyskują środki unijne na ten cel.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Budżet państw nie bierze pod uwagę wzrastających kosztów utrzymania szkół. Liczba dzieci
w złocienieckich szkołach już się ustabilizowała. Ilość dzieci nie spada tak drastycznie tak jak
w poprzednich latach. Problem jest w tym, że na dzień dzisiejszy koszty utrzymania szkół
wynoszą 12 milionów złotych, a gmina ma otrzymać 7 milionów subwencji. Subwencja
podstawowa uległa zmniejszeniu. Dojdzie do takiej sytuacji, że koszty utrzymania szkół będą
dzielone po połowie. Jeżeli taka sytuacja będzie się nadal utrzymywała to trzeba będzie
przeprowadzić reorganizację szkół.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nie jest prawdą, że poziom nauczania w szkołach jest co raz niższy. Szkoda tylko, że państwo
polskie zapomina o tym, że koszty utrzymania szkół ciągle wzrastają.
Radny Mirosław Kacianowski:
W naszej gminie około 50% to wydatki na oświatę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wydatki na oświatę nie stanowią 50% budżetu, a około 26% - to jest różnica. Wydatki na
opiekę przedszkolną w gminie są niewystarczające. Ustawodawca narzuca zasady
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wynagradzania zgodnie z kartą nauczyciela w przedszkolach. Mówi się o zmianie karty
nauczyciela, ale nie szuka się brakujących środków.
Radna Małgorzata Janda:
W informacji oświatowej wykazane są gabinety lekarskie w szkołach.
Dlaczego w Szkole Podstawowej Nr 2 nie ma takiego gabinetu?
Dlaczego wykazane są niskie wydatki na pomoce dydaktyczne i na sprzęt w szkołach.
Pani Anna Dominiak (Dyrektor SP Nr 2 w Złocieńcu):
W informacji wkradł się błąd. Szkoła posiada gabinet lekarski, który jest czynny od wtorku
do piątku w godzinach od 8 do 14. Środki unijne przez 2 lata wzbogaciły sprzęt dydaktyczny
w szkołach, a środki otrzymane z gminy zostały przekazane na inne zadania.
Radny Jerzy Uchroński:
Zapytał, w jakiej kwocie zostały pozyskane środki z UE na pomoce dydaktyczne w szkołach.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Była to kwota około 1 miliona złotych. Odpowiedni wykaz otrzymacie Państwo na piśmie.
Radny Jerzy Uchroński:
Dobrze by było, aby takie informacje zawarte były w sprawozdaniu.
Radny Mirosław Kacianowski:
W informacji oświatowej podane są wyniki nauczania i uczenia się uczniów w skali Powiatu
Drawskiego i Województwa Zachodniopomorskiego. Chciałbym wiedzieć jak wypada
Województwo Zachodniopomorskie w skali kraju pod względem nauczania.
Pani Anna Dominiak (Dyrektor SP Nr 2 w Złocieńcu):
Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej można wyszukać każdą ze szkół
i dowiedzieć się o jej rozwoju.
Radna Małgorzata Janda:
W informacji oświatowej nie było danych odnośnie liczby pracowników niepedagogicznych,
którzy zostali zwolnieni z pracy bądź, którzy przeszli na emeryturę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Liczba etatów w szkołach została ograniczona do minimum i z tego powodu nie było
zwolnień, a tylko przejścia pracowników na emeryturę. Wśród nauczycieli i pedagogów było
jedno zwolnienie, ale ta osoba nie chciała przyjąć proponowanych warunków zatrudnienia na
nowym stanowisku.
Radny Stanisław Picheta:
Zapytał, kiedy może być odpowiedni czas do rozmów na temat szkolnictwa w gminie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Rozmowy na temat reorganizacji szkół prowadzone były już wcześniej. Była propozycja
utworzenia jednego gimnazjum i dwóch szkół podstawowych na terenie gminy. Nie wiem czy
to będzie rok szkolny 2014/2015. To są trudne decyzje, do których należy się dokładnie
przygotować zwarzywszy, że każda ze szkół ma swoją nazwę i swojego patrona i swoją
historię. Każda ze szkół przypisana jest do danego okręgu miasta. Dylematem będzie
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utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 3, ale jednocześnie nasuwa się pytanie na co przeznaczyć
budynek szkoły?
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
To są trudne sprawy i trzeba wspólnie rozmawiać na ten temat.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 442;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 442.
W związku z tym, że Komisja wspólna Rady Miejskiej zawnioskowała, aby Przewodniczącej
Rady Miejskiej przysługiwało 50% zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których
nie odbywały się sesje oraz posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu,
zwracam się z prośbą o przegłosowanie powyższego wniosku.
Radna Małgorzata Janda:
Powyższy wniosek został przegłosowany na Komisji wspólnej Rady Miejskiej, która odbyła
się w dniu 21listopada 2013 roku.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Zapytała jaki projekt uchwały znajduje się w porządku obrad.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W porządku obrad znajduje się projekt uchwały bez zaproponowanych przez Komisję zmian.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Należy przegłosować wniosek dotyczący zmiany w projekcie uchwały zgłoszony przez
Komisję wspólną RM.
Radny Mirosław Kacianowski:
Dlaczego nie został przygotowany poprawiony projekt uchwały?
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nie uczestniczyłam w tej Komisji. Wniosek należy przegłosować – takie są zasady.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Jeżeli jest wysłane zawiadomienie o sesji razem z porządkiem obrad to państwo możecie
przygotować zmiany do projektu uchwały. Nie został zmieniony porządek obrad na
dzisiejszej sesji i nie można wprowadzić zmienionej uchwały.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wszystkie wnioski, które są zgłaszane do poszczególnych projektów uchwał zawsze były i są
głosowane na sesji.
Radny Jan Rudy:
Wniosek musi być przegłosowany. Do projektu uchwały należy dopisać poprawkę.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nigdy nie było tak, że wiążące głosowanie było na komisji.
Radny Stanisław Picheta:
Zapytał, kto zgłosił taki wniosek, aby Przewodnicząca Rady Miejskiej miała 100% diety w
miesiącach w których nie odbywają się sesje i komisje stałe Rady Miejskiej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie rozumiem zachowania Radnych RM. Sami przygotowujecie Państwo uchwały i podajecie
je pod głosowanie. Niech Komisja rewizyjna sprawdzi zgodność wynagrodzenia
Przewodniczącej Rady z podjętymi przez RM uchwałami.
Radny Mirosław Kacianowski:
Można było przygotować projekt uchwały i przedstawić go przed sesją do wglądu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Ogłosiła 10 – minutową przerwę.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Ptak po przerwie odczytała wniosek Komisji
wspólnej Rady Miejskiej, , aby Przewodniczącej Rady Miejskiej przysługiwało 50%
zryczałtowanej diety miesięcznej za miesiące, w których nie odbywały się sesje oraz
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu, i poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (4 głosami “za”, 6 głosami
“przeciw”, 2 głosami “wstrzymującymi się”) – nie przyjęła powyższego wniosku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że Radna Małgorzata Janda,
Radny Mirosław Kacianowski, Radny Jan Rudy i Radny Jerzy Uchroński byli „za”
przyjęciem wniosku. Radny Stanisław Picheta i Radna Urszula Ptak „wstrzymali się” od
głosu. Radni: Zbigniew Janiszewski, Kazimierz Korzeniowski, Kozubek Andrzej, Macul Jan,
Żurek Mirosław i Radna Grażyna Kozak głosowali „przeciw” przyjęciu wniosku.
Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma
Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 442 i poddała go pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/319/2013
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety
oraz zwrot kosztów podróży służbowych, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
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Punkt 10: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2014 – druk nr 443.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 443.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/320/2013 w sprawie rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złocieńcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w
sprawach przyznawania dodatku energetycznego – druk nr 444.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dodatki mieszkaniowe i od 1
stycznia będzie realizował dodatek energetyczny. Środki na ten cel będą przekazywane z
budżetu państwa.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
W ustawie nie ma żadnych wskazań, kto ma realizować to zadanie. W MGOPS znajdują się
wszystkie dokumenty dotyczące pomocy społecznej i jest to najlepsze rozwiązanie, aby
dodatek energetyczny był wypłacany w opiece.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/321/2013 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach
przyznawania dodatku energetycznego, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
4) zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu – druk nr 452.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 452.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/322/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
5) uchylającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec,
które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których
dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – druk nr 445.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 445.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/323/2013 uchylającą uchwałę
w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec, które gromadzą dochody na
wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których dochody są gromadzone na tym
rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
6) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez gminę Złocieniec w czasie przekraczającym ten wymiar –
druk nr 446.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 446.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/324/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
gminę Złocieniec w czasie przekraczającym ten wymiar, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
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Punkt 10: Podjęcie uchwał:
7) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – 447.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 447.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/325/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
8) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie
gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk
nr 448.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 448.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/326/2013 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących wychowanie
przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.
7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
9) sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013
druk – 453.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 453.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Wprowadzone do uchwały zmiany w dochodach i wydatkach nie zmieniają całości budżetu
na 2013 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa przysłała swoje stanowisko w zakresie podatku
od śmieci, z którego wynika, że w.w podatek musi być sklasyfikowany w jednym rozdziale.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/327/2013 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 byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
10) sprawie przyznania dotacji na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków – druk nr 456.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 456.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXXIX/328/2013 w sprawie
przyznania dotacji na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Buca
Waldemar, Frankowska Elżbieta, Koźma Tadeusz – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 11: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Podziękowała za współpracę przy redagowaniu przewodnika turystycznego „Gmina
Złocieniec i Okolice”.
Odczytała pozdrowienia od mieszkańców z Dubaju dla Burmistrza i Rady Miejskiej w
Złocieńcu, oraz zaproszenie na Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XXXIX Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 14.10).

Protokołowała:
Inocenta Jakubik

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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