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P R O T O K Ó Ł NR XLI/2014
z XLI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 15 stycznia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR XLI/2014
z XLI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 15 stycznia 2014 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 15 Radnych, co stanowi 100 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- Zastępca Burmistrza Złocieńca – Pan Piotr Antończak,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń.
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała – Kierownik BRM – Dorota Kowalczyk

Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XLI Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Urszula Ptak (godz.
8.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 15 radnych) .
Przewodnicząca poinformowała, że Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Złocieńca
z dnia 9 stycznia 2014 roku oraz zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym.
Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni porządek
obrad XLI Sesji otrzymali wraz z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała porządek
obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie podwyższenia kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o
pomocy społecznej, uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub
produktów żywnościowych – druk nr 473;
2) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których
mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, będących w zakresie zadań
własnych gminy – druk nr 474;
3) w sprawie podjęcia zadania z zakresu pomocy społecznej wynikającego z rozeznanych
potrzeb gminy Złocieniec w zakresie zapewnienia uczniom i dzieciom posiłku – druk
nr 475.
4. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski, oświadczenia.
5. Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca przedstawiła propozycje zmian porządku obrad.
ZMIANA I: W punkcie 3 w podpunkcie 2: projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o
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pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy na druku nr 474 zamienia się
na projekt uchwały na druku nr 474A;
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą zmianę
Przewodnicząca Rady, podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
Protokołu.
ZMIANA II: Do punktu 3 dodaje się podpunkt 4) w brzmieniu: „w sprawie przyjęcia
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie
Złocieniec na rok 2014 – druk nr 476”.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą zmianę
Przewodnicząca Rady, podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
Protokołu.

Punkt 3: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie podwyższenia kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o
pomocy społecznej, uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub
produktów żywnościowych – druk nr 473;

Pani Bożena Kolaszyńska (Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złocieńcu):
Do końca 2013 roku program w sprawie dożywiania był ustalony przez ustawę. Korzystać z
posiłków mogły osoby, gdy ich dochód nie przekroczył 150% ustalonego ustawowo dochodu.
Ustawa ta obowiązywała do końca grudnia 2013 roku. W chwili obecnej program dożywiania
nadal obowiązuje, ale na podstawie uchwały Rady Ministrów.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Czy dotyczy to także stołówki?
Pani Bożena Kolaszyńska (Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złocieńcu):
Tak.
Przepisy mówią, żę Rada Miejska może podwyższyć wysokość dochodu, który warunkuje
otrzymanie pomocy w postaci posiłków. Ten program nie jest obowiązkowy dla wszystkich
gmin, ale jest związany ze zwiększeniem dotacji na ten cel. Od lat gmina przekazuje 20
tysięcy złotych rocznie na dożywianie, a całkowity koszt tego zadania wynosi ok. 1 mln zł.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy):
Należy pamiętać, że gmina przekazuje również środki na ten cel dla szkół.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Ile dzieci korzysta z dożywiania?
Pani Wanda Beker (Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złocieńcu):
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Zmniejsza się liczba dzieci w naszej gminie. Z dożywiania korzystało 500 dzieci, a teraz 300
– 400. Stołówka ma wydolność 300 obiadów dziennie.
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Strona prawna tego zagadnienia jest skomplikowana. Do końca roku obowiązywała ustawa o
dożywianiu, której musieliśmy przestrzegać. Obowiązywała również ustawa o pomocy
społecznej. W chwili obecnej mamy uchwałę Rady Ministrów, w której jest mowa o
przekazywaniu środków, ale tych, o których mowa jest w ustawie o pomocy społecznej. My
chcemy podnieść kryteria dochodowe dla osób, które chcą skorzystać z pomocy w formie
dożywiania. To dotyczy tylko zasiłku celowego, a nie pomocy rzeczowej. Projekt uchwały na
druku Nr 474A ma wsteczną moc obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014 roku.
Kolejny projekt uchwały dotyczy tzw. „Programu osłonowego” dotyczącego dzieci, które
korzystają ze stołówek szkolnych i przedszkolnych. Jeśli przychodzi do szkoły dziecko i
wyraża chęć skorzystania z posiłku to nie można mu odmówić (bez względu na kryterium
dochodowe).
Pani Wanda Beker (Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złocieńcu):
Dotacja na ten rok wynosi 784.000 zł. przy udziale gminy 300.000 zł.
Radny Mirosław Kacianowski:
Jak przekażemy więcej środków dla M-GOPS to będziemy musieli zabrać środki innym?
Pani Bożena Kolaszyńska (Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złocieńcu):
Wojewoda nam zawsze obniża udział własny gminy. Obecnie wynosi 27%.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy):
Dotyczy to tylko zakupów, a jak będzie realizowała to stołówka?
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Będzie wystawiana decyzja w sprawie udzielenia zasiłku, który będzie wypłacany w postaci
posiłków. W chwili obecnej ¾ dzieci nie kwalifikuje się do pomocy, a wcześniej ustawa
dawała taką możliwość.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLI/340/2014 w sprawie
podwyższenia kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej,
uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 3: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o
których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, będących w zakresie
zadań własnych gminy – druk nr 474A;
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Radny Mirosław Kacianowski:
W tabeli zwrot kosztów podany jest w procentach w tzw. „widełkach”. Kto podejmuje
decyzję jak wysoki ma być ten zwrot?
Pani Jolanta Czepe (Radca Prawny):
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu. Tej uchwale
nadajemy moc wsteczną i dlatego musieliśmy zamieścić w niej dotychczas obowiązującą
tabelkę. Gdyby tabelka przedstawiała inne zasady zwrotu to niektórym osobom mogłaby się
sytuacja pogorszyć, a do tego, przy wstecznej mocy obowiązywania uchwały, dopuścić nie
można.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLI/341/2014 w sprawie
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 2
ustawy o pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 3: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie podjęcia zadania z zakresu pomocy społecznej wynikającego z
rozeznanych potrzeb gminy Złocieniec w zakresie zapewnienia uczniom i
dzieciom posiłku – druk nr 475.

Pani Bożena Kolaszyńska (Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złocieńcu):
Jeśli Rada nie podejmie tej uchwały to dzieci, które będą chciały skorzystać z posiłku w
szkole, a nie będą spełniały kryterium dochodowego, nie będą mogły tego zrobić.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLI/342/2014 w sprawie
podjęcia zadania z zakresu pomocy społecznej wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy
Złocieniec w zakresie zapewnienia uczniom i dzieciom posiłku, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 3: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych w gminie Złocieniec na rok 2014 – druk nr 476

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
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W tej sprawie zwracamy się do Urzędu Pracy i Starosty z wnioskiem, ale potrzebna jest także
uchwała Rady. Wskazujemy 50 osób w uchwale. Udział gminy wynosi ok. 80 tysięcy złotych,
a refundacja 116.850 zł.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLI/343/2014 w sprawie
przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w
gminie Złocieniec na rok 2014, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 4: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W dniu 21 stycznia br. o godzinie 14.00 na wniosek Radnych odbędzie się spotkanie w
sprawie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.
Rada otrzymała pismo od Starosty, że Powiat dofinansuje w kwocie 6 tysięcy złotych Koncert
Noworoczny w Złovcieńcu, w którym wystąpi Pani Alicja Majewska oraz Pan Włodzimierz
Korcz.
Wpłynęły dwa wnioski dotyczące nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec
dla Pani Zuzanny Sikory oraz dla księdza Wiesława Hnatejko. Obydwa wnioski zostały
pozytywnie zaopiniowane przez Kapitułę Medalu.
Radna Elżbieta Frankowska:
W sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec dla Pani Zuzanny Sikory
wnioskowała także Rada Kultury w październiku ubiegłego roku.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Pani Zuzanna niebawem otwiera wioskę tematyczną. Zakupiła 3 domki (dot. ceramiki,
tkactwa i najprawdopodobniej sianoplotów).
Przewodnicząca odczytała uzasadnienia do nadania powyższych tytułów.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 2 głosy “wstrzymujące się”) postanowiła o przygotowaniu projektu uchwały o
nadaniu tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec dla Pani Zuzanny Sikory.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” powyższym, za wyjątkiem Radnych: Stanisława Pichety, Jerzego
Uchrońskiego, którzy wstrzymali się od głosu. – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 2 głosy “wstrzymujące się”) postanowiła o przygotowaniu projektu uchwały o
nadaniu tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec dla księdza Wiesława Hnatejko.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” powyższym, za wyjątkiem Radnych: Małgorzaty Jandy, Jerzego
Uchrońskiego, którzy wstrzymali się od głosu. – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
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Radny Jerzy Uchroński:
Ktoś kto nie jest zameldowany na terenie gminy Złocieniec, a zrobił dla naszej gminy bardzo
dużo nie będzie mógł otrzymać takiego Tytułu?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Taka osoba może otrzymać tytuł Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Złocieniec.
Radna Elżbieta Frankowska:
Może należałoby uhonorować osobę, która napisała nasz hejnał?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W tym roku przypada 10 rocznica napisania hejnału i ustanowienia flagi. Także nasz zajączek
ma 10 lat. Jeśli chodzi o osobę, która napisała hejnał to otrzymała za to wynagrodzenie.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Rada otrzymała pisma:
- od Wojewody z podziękowaniami za dobrą współpracę;
- od Prezydenta RP z podziękowaniem za czytanie twórczości Fredry;
- od RIO w sprawie uchwał dotyczących przedszkoli niepublicznych.
Radny Jan Rudy zapytał, czy PKS działa jako Szczecinek, czy jako Złocieniec.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy) odpowiedziała, że w chwili obecnej PKS funkcjonuje
jak w latach ubiegłych.
Radny Tadeusz Koźma:
Burmistrz jedzie na spotkanie w tej sprawie.

Punkt 5: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła XLI Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 9:20).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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