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P R O T O K Ó Ł NR XLII/2014
z XLII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 30 stycznia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR XLII/2014
z XLII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 30 stycznia 2014 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 14 Radnych, co stanowi 93 %
składu osobowego (Radny Kazimierz Korzeniowski nie był obecny podczas Sesji).
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- Zastępca Burmistrza Złocieńca – Pan Piotr Antończak,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
a także: radni powiatowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, szkół, policji,
wojska, prasy, mieszkańcy Złocieńca.
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała: Kierownik Biura RM - Pani Dorota Kowalczyk.

Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia XLII 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 12 radnych, w międzyczasie
przybyło dwóch Radny).

Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.

Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XLII Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o jej terminie. Następnie odczytała porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie Protokołów z XL i XLI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 488.
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. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w gminie Złocieniec w 2013 roku.
Analiza potencjału inwestycyjnego w gminie Złocieniec. – druk nr 489.
9. Oświata na terenie gminy Złocieniec – struktura, potrzeby w świetle zmian ustawy o
systemie oświaty – druk nr 486.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec – druk nr 477;
2) w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec – druk nr 478;
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3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy – druk nr 479;
4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy – druk nr 480;
5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy – druk nr 481;
6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy – druk nr 482;
7) w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego – druk nr 483;
8) w sprawie ustanowienia pomników przyrody – druk nr 484;
9) w sprawie zniesienia pomnika przyrody – druk nr 485;
10) w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez
Burmistrza Złocieńca – druk nr 487.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca przedstawiła propozycje zmian do porządku obrad:
I ZMIANA: Do punktu 10 dodaje się podpunkt 11) w brzmieniu: „zmieniającą uchwałę w
sprawie utworzenia spółki – druk nr 490”.
II ZMIANA: Do punktu 10 dodaje się podpunkt 12) w brzmieniu: „w sprawie udzielenia
zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 491”.
III ZMIANA: Do punktu 10 dodaje się podpunkt 13) w brzmieniu: „w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2014 – druk nr 492”.
IV ZMIANA: Do punktu 10 dodaje się podpunkt 14) w brzmieniu: „w sprawie przyjęcia
przez gminę Złocieniec zadań z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego – druk nr 493”.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Druk nr 491 dotyczy działki nr 65 przy ulicy Krętej 17 o wartości rynkowej 228 tysięcy
złotych. Burmistrz ma kompetencje do zakupu nieruchomości do wartości 200 tysięcy złotych
w związku z czym został przygotowany niniejszy projekt uchwały.
Projekt uchwały na druku nr 492 dotyczy zmian w budżecie. Wprowadzamy jednocześnie
zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu, a dotyczą one środków w wysokości
50.727,00 zł na remont świetlicy w Lubieszewie.
Projekt uchwały na druku nr 493 dotyczy zabrania gminie przez powiat kompetencji do
wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach
publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach
przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar
pieniężnych, a także do prowadzenia gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami
pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Po przyjęciu tej uchwały, gdzie będzie można zgłosić zajęcie pasa drogowego?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W Zarządzie Dróg Powiatowych przy ulicy Złocienieckiej w Drawsku Pomorskim. Należy
pamiętać, że dochód za zajmowanie pasa drogowego zawsze był dochodem powiatu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycje zmian do porządku obrad:
Do punktu 10 dodaje się podpunkt 11) w brzmieniu: „zmieniającą uchwałę w sprawie
utworzenia spółki – druk nr 490”.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) przyjęła powyższą zmianę.
Przewodnicząca Rady, podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany za wyjątkiem Radnego Zbigniewa Janiszewskiego,
który wstrzymał się od głosu (podczas głosowania był nieobecny Radny Kazimierz
Korzeniowski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.
Do punktu 10 dodaje się podpunkt 12) w brzmieniu: „w sprawie udzielenia zgody na nabycie
nieruchomości – druk nr 491”.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 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 był nieobecny Radny
Kazimierz Korzeniowski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.
Do punktu 10 dodaje się podpunkt 13) w brzmieniu: „w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2014 – druk nr 492”.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 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 był nieobecny Radny
Kazimierz Korzeniowski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.
Do punktu 10 dodaje się podpunkt 14) w brzmieniu: „w sprawie przyjęcia przez gminę
Złocieniec zadań z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego – druk nr 493”.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 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 był nieobecny Radny
Kazimierz Korzeniowski) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.

Punkt 3: Przyjęcie Protokołów z XL i XLI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XL Sesji odbytej w dniu 30 grudnia 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 (14 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XL/2013 z XL Sesji Rady
Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
głosowania był nieobecny Radny Kazimierz Korzeniowski) - lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XLI Sesji odbytej w dniu 15 stycznia 2014
roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, a teraz leży na stole prezydialnym.
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Czy ktoś ma pytania odnośnie treści tego Protokołu? W związku z brakiem pytań
przystąpiono do głosowania.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XLI/2014 z XLI Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 15 stycznia 2014 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
głosowania był nieobecny Radny Kazimierz Korzeniowski) - lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 488.

W punkcie 4 porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radna Grażyna Kozak zgłosiła interpelację w sprawie przekazania analizy kosztów i
dochodów z tzw. „uchwały śmieciowej” za II półrocze 2013 roku.
Radny Jan Macul zgłosił interpelację w następującej sprawie:
W jakim stopniu zostały wykorzystane środki z budżetu gminy w ramach zimowego
oczyszczania miasta i jak przedkłada się to na kondycję finansową Zakładu Usług
Komunalnych Spółki z o.o.?
Zapytał, czy z lodowiska usytuowanego na Terenie rekreacyjno-sportowym im. Włókniarzy
korzysta młodzież i dzieci ze złocienieckich szkół, jeżeli nie to dlaczego?
W Trybunie Obywatelskiej głos zabrali:
Pan Henryk Urbański (Przedstawiciel Stowarzyszenia Mieszkańców „Zatorze” Złocieniec) w
sprawie:
- braku odpowiedzi na złożone w listopadzie 2013 roku zapytanie odnośnie remontu
nawierzchni drogi i chodnika ulicy Bolesława Chrobrego w Złocieńcu;
- ponowienie wniosku w sprawie remontu nawierzchni drogi i chodnika ulicy Bolesława
Chrobrego w Złocieńcu;
- nie przeprowadzenia przez gminę pomiarów promieniowania wokół masztów
znajdujących się na ulicy Mirosławieckiej w Złocieńcu.
Pan Jan Sciurkowski w następujących sprawach:
- terminu przejęcia budynku dworca PKP przez gminę Złocieniec;
- wykonania remontu przejścia podziemnego (tunelu) na perony przez „PKP Polskie Linie
Kolejowe”;
- braku rozkładu jazdy pociągów w holu dworca PKP;
- wykonania kanalizacji deszczowej od dworca PKP do garaży;
- wykonania drogi dojazdowej i chodników do garaży na ulicy Dworcowej przy dworcu
PKP.
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Pani Anna Babicka (Przewodnicząca Młodzieżowej Rady MiG Złocieniec) w sprawie
zaproszenia na koncert charytatywny „Dla Kalinki Bożek”, który odbędzie się w dniu 1
lutego 2014 roku o godzinie 14.30 w kinie „Mewa”.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Możemy przygotować analizę kosztów i dochodów za 2013 rok dotyczącą gospodarowania
odpadami, ponieważ mamy już potrzebne do tego dane. Niestety analiza ta nie pokaże
pełnego obrazu, ponieważ będzie obejmowała okres tylko 6 miesięcy.
Zakład Usług Komunalnych ma ustaloną stawkę miesięczną za utrzymanie bieżące ulic. Jak
dochodzi konieczność użycia dodatkowego sprzętu w związku z opadami śniegu to gmina
płaci za to dodatkowo.
Jeśli chodzi o lodowisko to Ośrodek Sportu i Rekreacji pobiera opłatę tylko za wypożyczenie
łyżew w wysokości 2 zł/h. Samo korzystanie z lodowiska jest dbezpłatne.
Gmina nie ma w swoich zadaniach pilnowania wszystkich zamontowanych masztów w
gminie. Do wykonywania tego typu pomiarów są stosowne firmy. Ja nie mam uprawnień do
tego typu działań.
Rada podjęła uchwałę o przejęciu budynku dworca PKP. Uchwała ta została przesłana do
Pana Mariusza Jankowskiego Dyrektora Regionalnego PKP. Obecnie są na etapie wyboru
rzeczoznawcy. Wybór ten nastąpi w lutym lub marcu br.. Następnie zostanie dokonana
wycena budynku dworca w Złocieńcu. Później PKP musi wyrazić zgodę na bezpłatne
przekazanie dworca dla gminy. Pod koniec trzeciego kwartału może dojść do tego
przekazania.
Przejście podziemne na perony nie należy do PKP Nieruchomości, ale do PKP Linie
Kolejowe, które złożyło zapotrzebowanie na remont wszystkich tuneli, którymi zarządza.
Wśród tych tuneli jest także przejście podziemne na perony w Złocieńcu. Z środków, które
zostały im w ubiegłym roku zlecili wykonanie dokumentacji technicznej – projektu
inwestycji, która zostanie przeprowadzona w Złocieńcu. Należy pamiętać, że obiekt ten jest
wpisany do ewidencji zabytków.
Jeśli chodzi o brak rozkładu jazdy pociągów w holu Dworca to wystosujemy w tej sprawie
stosowne pismo.
Kanalizacja deszczowa w obrębie należącym do PKP nie została wykonana. Sprawdzimy ten
temat.
Pan Jan Sciurkowski:
Temat dotyczy 150 garaży. Ostatnio nie było tam światła i okradziono trzy garaże. Po
opadach deszczu nie można dojść do tych garaży.
Pan Piotr Disterhoft (Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu):
Po zgłoszeniu zapotrzebowania przez szkoły zapewniamy dla dzieci i młodzieży lodowisko
wraz z łyżwami. Takie zajęcia już się odbywały, również dla młodzieży z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych.
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Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.

Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 30 stycznia 2014 roku w temacie: „Analiza
kosztów utrzymania Rady Miejskiej w Złocieńcu za lata 2010, 2011, 2012, 2013.”
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 21 stycznia 2014 r. – w zakresie przeciwdziałania narkomanii i problemom
alkoholowym wśród młodzieży szkolnej na terenie gminy Złocieniec.
2) w dniu 23 stycznia 2014 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XLII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Rady Jan Macul (Przewodniczący Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
- w dniu 16 stycznia 2014 r. w temacie- analiza struktury organizacyjnej szkół i
przedszkoli w kontekście spójnej polityki oświatowej w Gminie Złocieniec;
- w dniu 23 stycznia wspólnie ze wszystkimi komisjami problemowymi RM w
Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XLII sesję Rady Miejskiej w
Złocieńcu.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 23 stycznia 2014 r. – (posiedzenie wszystkich
komisji problemowych RM w Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XLII sesję
Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 23 stycznia 2014 r. – (posiedzenie wszystkich
komisji problemowych RM w Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XLII sesję
Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Komisji organizacyjnej):
Komisja organizacyjna nie odbyła posiedzenia w miesiącu styczniu. Najbliższe posiedzenie
komisji odbędzie się w dniu 6 lutego br.

Punkt 8: Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w gminie Złocieniec w 2013
roku. Analiza potencjału inwestycyjnego w gminie Złocieniec – druk nr 489.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W Sprawozdaniu zostały ujęte inwestycje przeprowadzone w gminie Złocieniec w 2013
roku. W tym też roku rozpoczęliśmy pewne starania o pozyskanie środków na zadania, które
będą realizowane w 2014 roku.
Zakład Ciepłownictwa realizował tzw. „nitkę północną” oraz ul. 5-go Marca. Głównym
założeniem było podłączenie do sieci ciepłociągu budynków: Szkoły Podstawowej Nr 1,
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Gimnazjum Nr 1, hali sportowej, OSP, przychodni. Od 1 stycznia br. obiekty te są już
zasilane z Zakładu Ciepłownictwa.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji na realizację projektów przeznaczył 12-13 mln zł.
Wszystkie realizowane są w ramach POIiŚ, gdzie beneficjentem jest Związek Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego, a kanalizacja sanitarna w Stawnie była dofinansowywana z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej także inwestował na kwotę 800 – 900 tysięcy złotych.
W 2013 roku środki finansowe przeznaczone na inwestycyjne wydatki majątkowe przez
Gminę Złocieniec oraz jej jednostki to kwota ponad 20 mln zł.

Punkt 9: Oświata na terenie gminy Złocieniec – struktura, potrzeby w świetle zmian
ustawy o systemie oświaty – druk nr 486.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Otrzymaliście Państwo informację dotyczącą m.in. liczby dzieci, które musimy przyjąć do
przedszkola. W chwili obecnej do przedszkola miejskiego uczęszcza przeszło 240 dzieci, ale
to nie pokrywa w 100% zapotrzebowania. Już niedługo będziemy musieli przyjąć do
przedszkola 4-latki. W związku z tym, że dzieci 6-letnie będą musiały iść do pierwszej klasy
szkoły podstawowej rodzice piszą wnioski, że ich dzieci nie są gotowe do nauki w szkole i
jeśli wnioski te zostaną zaakceptowane to dzieci te pozostaną w przedszkolu. Przedszkole
wojskowe ma funkcjonować do końca sierpnia 2015 roku. Gmina opracowała już koncepcję
stworzenia w Szkole Podstawowej Nr 3 dwóch oddziałów przedszkolnych. W chwili obecnej
rodzice płacą 100% kosztów związanych z wsadem do kotła oraz 1 zł za każdą godzinę
powyżej 5-ciu godzin przebywania dziecka w przedszkolu. Nie wiemy, czy przedszkole
prywatne wejdzie w tzw. „system złotówkowy”. Gdybyśmy nie mięli miejsca dla jakiegoś
dziecka w przedszkolu to możemy odesłać takiego rodzica do innego przedszkola.
W otrzymanej informacji są także dane dotyczące liczby oddziałów i uczniów w szkołach
gminnych. Kiedyś w Szkole Podstawowej Nr 1 było ponad 900 uczniów, a teraz jest 311, a w
Gimnazjum Nr 2 - 105. Trafną okazała się ówczesna decyzja, aby nie budować dodatkowej
szkoły, ponieważ obecnie byłaby ona niewykorzystana.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W informacji błędnie podano liczbę sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1, jest ich 13.
Radna Grażyna Kozak zapytała, czy w Rzęśnicy jest jeszcze przedszkole.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Do przedszkola w Rzęśnicy uczęszcza 14 dzieci.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec – druk nr 477;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
po zmianach na druku nr 477.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/344/2014 w sprawie
nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec – druk nr 478;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 478.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/345/2014 w sprawie
nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 479;

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Projekty uchwał na drukach: 479, 480 i 482 dotyczą dzierżawy pomieszczeń w budynku przy
Placu 650-lecia. Ja mogę wydzierżawić lokale bez przetargu na okres trzech lat i właśnie ten
okres mija. Przepisy dają możliwość wydzierżawienia lokali na czas nieoznaczony bez
przetargu, ale to już należy do kompetencji Rady Miejskiej.
Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ogłaszał konkurs w marcu lub kwietniu na opiekę nocną i
świąteczną. Podmiot, który wygra przetarg będzie obsługiwał cały powiat. Obecnie jeden
punkt takiej opieki znajduje się w starej przychodni zdrowia w Drawsku Pomorskim, a drugi
w Złocieńcu w budynku przy Placu 650-lecia 1. Jednym z warunków przetargu było to, aby
podmiot świadczący takie usługi miał dostęp do laboratorium oraz do aparatu RTG. To
gwarantował nam „Biały Dom”. Co będzie teraz nie wiemy. Przypuszczamy, że do przetargu
przystąpią szpitale. Chcielibyśmy, aby w Złocieńcu nadal mogli świadczyć swoje usługi
lekarze w godzinach nocnych oraz w święta.
Radny Mirosław Kacianowski:
Czy istnieje szansa, aby zwiększyła się liczba lekarzy podstawowej opieki medycznej w
Złocieńcu? Obecnie na wizytę u lekarza trzeba czekać do 10 dni.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
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Nie tylko w Złocieńcu jest rejestracja do lekarzy. Pan Radziszewski pomaga w przyjmowaniu
pacjentów „Medicy”. W pilnych sprawach lekarze przyjmują także osoby niezarejestrowane.
„Medica” ma problem, aby ściągnąć lekarzy POZ do Złocieńca. Właściciel „Białego Domu”
wystawił go do sprzedaży, ale obiekt nie znalazł jeszcze nabywcy.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W ubiegłym roku podczas spotkania z mieszkańcami zgłoszono problem długich kolejek do
„lekarzy rodzinnych”. Narodowy Fundusz Zdrowia odpisał, że lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej mają prawo stosować rejestrację pacjentów.
Radny Mirosław Kacianowski:
Ja nie mam pretensji do lekarzy z „Medicy”, wręcz przeciwnie. Wiem, że w przypadkach
nagłych nie odmawiają przyjęcia pacjenta. Powinniśmy zwiększyć nasze starania, aby było
więcej lekarzy POZ. Trzeba ich zachęcić do pracy u nas.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
My możemy zadeklarować mieszkanie dla lekarza, ale wynagrodzenie to już nie sprawa
gminy. Ja nie wiem ile lekarze otrzymują środków z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Radny Mirosław Kacianowski:
Zdaję sobie sprawę, że nasze działania są ograniczone. Moglibyśmy zabezpieczyć lokale dla
lekarzy. Nagłośnić temat, że mamy problem z liczbą lekarzy POZ w Złocieńcu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/346/2014 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 480;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 480.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/347/2014 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.
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Punkt 10: Podjęcie uchwał:
5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 481;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 481.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/348/2014 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 482;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 482.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/349/2014 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
7) w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego – druk nr 483;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 483.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/350/2014 w sprawie
ustanowienia użytku ekologicznego, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
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Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
8) w sprawie ustanowienia pomników przyrody – druk nr 484;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 484.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/351/2014 w sprawie
ustanowienia pomników przyrody, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
9) w sprawie zniesienia pomnika przyrody – druk nr 485;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 485.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/352/2014 w sprawie
zniesienia pomnika przyrody, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.
Punkt 10: Podjęcie uchwał:
10) w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez
Burmistrza Złocieńca – druk nr 487.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 487.

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/353/2014 w sprawie
określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Złocieńca,
stanowiącą załącznik do protokołu.
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Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
11) zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia spółki – druk nr 490;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Zmiana dotyczy terminu nabycia Spółki PKS.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/354/2014
zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia spółki, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
12) w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 491;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Burmistrz już udzielał wyjaśnień odnośnie tego projektu uchwały.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/355/2014 w sprawie
udzielenia zgody na nabycie nieruchomości, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
13) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2014 – druk nr 492;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 492.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/356/2014 w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec 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:
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Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
14) w sprawie przyjęcia przez gminę Złocieniec zadań z zakresu właściwości Powiatu
Drawskiego – druk nr 493.

Radna Grażyna Kozak zapytała, co będzie jak Rada nie przegłosuje tej uchwały.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jeśli Rada nie podejmie tej uchwały to nie podpiszą z nami porozumienia na utrzymanie dróg
powiatowych i wtedy Zarząd Dróg Powiatowych musiałby zająć się utrzymywaniem tych
dróg. Środki za zajęcie pasa drogowego i tak trafiają do powiatu. Zajęcie pasa drogowego
wiąże się zazwyczaj z remontem nawierzchni. Sporo mamy takich wniosków, ponieważ
mamy dużo ulic powiatowych.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Dlaczego gmina ma opracowywać projekty planów rozwoju sieci drogowej?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
To jest danie możliwości zapłacenia z środków przeznaczonych na utrzymanie dróg
powiatowych za takie projekty.
Zarząd Dróg Powiatowych także nie jest zadowolony z decyzji Starostwa.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLII/357/2014 w sprawie
przyjęcia przez gminę Złocieniec zadań z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnej Grazyny Kozak, która była
przeciwna. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Małgorzata Janda, Kazimierz
Korzeniowski – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

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

Radna Elżbieta Frankowska:
22 stycznia br. odbyła się V Sesja Młodzieżowej Rady MiG Złocieniec, podczas której odbyły
się wybory. Przewodniczącą Rady została Anna Babicka, a Wiceprzewodniczącą Angelika
Szczecińska. Radni złożyli kilka interpelacji. Przedstawiono wyniki analizy ankiety
„Złocieniec dla Młodych – potrzeby złocienieckiej młodzieży”, w których udział wzięło 379
osób.
W dniu 1 lutego, z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Złocieniec, odbędzie się
charytatywny Koncert dla Kalinki Bożek na który Państwa serdecznie zapraszamy. Podczas
koncertu odbędzie się zbiórka do puszek, a zebrana kwota będzie przeznaczona na wsparcie
leczenia i rehabilitację Kalinki. Partnerem w organizacji koncertu jest Złocieniecki Ośrodek
Kultury i Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury „Inspiracja”.
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Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XLII Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 12.25).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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