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P R O T O K Ó Ł NR XLIII/2014
z XLIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR XLIII/2014
z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 14 Radnych, co stanowi 93 %
składu osobowego (Radna Małgorzata Janda nie była obecna 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 XLIII 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).

Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.

Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XLIII 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 Protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 503.
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. Diagnoza potrzeb mieszkaniowych. Sprawozdanie z pracy komisji mieszkaniowej za 2013
rok. Stan zasobów mieszkaniowych – druk nr 501.
9. Ocena funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Złocieniec – druk
nr 502.
10. Podjęcie uchwał:
1) 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 494;
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2) 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 495;
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2014 – druk nr 496;
4) zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 497;
5) zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Złocieniec – druk nr 498;
6) zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego
gminy Złocieniec działającego pod nazwą: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu”
w celu przekształcenia w jednostkę budżetową gminy Złocieniec działająca pod
nazwą: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” oraz nadania statutu tej jednostce –
druk nr 505;
7) w sprawie przystąpienia gminy Złocieniec jako partnera do realizacji projektu pod
nazwą „Europejski Festiwal Ludzi” współfinansowanego w ramach Programu Komisji
Europejskiej – Kreatywna Europa – druk nr 500.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca przedstawiła propozycję zmiany do porządku obrad:
Do punktu 10 dodaje się podpunkt 8) w brzmieniu: „w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie gminy Złocieniec do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
– druk nr 506”.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Złocieniec do
opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dyskutowano już w ubiegłym
roku. Wniosek w tej sprawie został już złożony. Nasz wkład to praca pracowników. Jest to
dokument strategiczny.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję zmiany do porządku obrad:
Do punktu 10 dodaje się podpunkt 8) w brzmieniu: „w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie gminy Złocieniec do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
– druk nr 506”.
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 była nieobecna Radna
Małgorzata Janda) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 503.
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Radny Andrzej Kozubek poprosił o więcej informacji na temat punktu 11 Sprawozdania.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Spółka Hektor jest wnioskodawcą przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw z myjnią
samochodową”. Stacja ta ma znajdować się w obrębie InterMarche i BricoMarche (po prawej
stronie od wjazdu na parking). Stacja paliw będzie miała 4 dystrybutory, a za stacją będzie
usytuowana myjnia samochodowa.
Radna Grażyna Kozak zapytała o powstające osiedle domków jednorodzinnych, o którym
mowa w punkcie 12 Sprawozdania.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Obecnie jest opracowywana dokumentacja związana z budową osiedla mieszkalnego w
okolicach ul. Gronowskiej (rozwidlenie ulicy Lipowej, Gronowskiej i Świerkowej). Teren ten
zostanie podzielony na nieduże działki. Będzie tam zabudowa jednorodzinna.

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XLII Sesji odbytej w dniu 30 stycznia 2014
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 XLII/2014 z XLII Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 30 stycznia 2014 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
głosowania była nieobecna Radna Małgorzata Janda) - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.

Radna Elżbieta Frankowska złożyła interpelacje na piśmie (interpelacje w załączeniu):
W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców o podejściach dzików w okolice posesji
mieszkalnych (Park Żubra, ul. Parkowa, ul. Cegielniana, ul. Połczyńska – okolice mostu) –
proszę o podjęcie działań zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom tych rejonów i
minimalizujących szkody.
Wnoszę o dokonanie oceny drzewostanu (stan zdrowotny) alei grabowej w Parku Żubra
(ocena arborysty) i objęcie stałymi pracami pielęgnacyjno-zabezpieczającymi ten unikatowy
pomnik przyrody. Jest to jeden z trzech bindaży w województwie zachodniopomorskim
(najstarszy). Warto pomyśleć o stałym monitorowaniu stanu drzew i perspektywicznej ich
pielęgnacji rozłożonej na lata. Tyczy się to również pozostałych pomników przyrody na
terenie parku (usunięcie uschłych dosadzeń w alei grabowej, podwiązanie taśmami drzewa,
które zagraża przechodniom – opiera się o drzewo przeciwległe).
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Czy w Bobrowie ma powstać żwirownia? Jeżeli tak to kiedy i czy będą jakieś konsultacje
społeczne (kiedy i jaka forma konsultacji?)
Kiedy i w jakiej formie odbędą się konsultacje społeczne w sprawie Strategii Miasta i Gminy
Złocieniec na lata 2014 – 2020?
Radny Mirosław Kacianowski złożył interpelacje w sprawie:
1) namalowania pasów do parkowania samochodów na ulicy Wyzwolenia przy sklepie
spożywczym Albi (Zbigniewa Albiniaka);
2) naprawy nawierzchni drogi przy ulicy Czaplineckiej 16 (naprzeciw Salonu Fiata).
W ramach Trybuny Obywatelskiej głos zabrał Pan Wojciech Chmiel z zapytaniem, czy gmina
Złocieniec przystępuje do projektu usuwania azbestu.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Gmina przystąpiła do projektu usuwania azbestu, ale problemem jest to, że mamy mało
chętnych do wzięcia udziału w tym projekcie. Pokrywamy 100% kosztów związanych z
demontażem, wywozem i utylizacją azbestu. Aby otrzymać na ten cel środki musimy złożyć
wniosek na minimum 25 tysięcy złotych. Niestety ludzie nie mają pieniędzy na położenie
nowych dachów i dlatego nie przystępują do tego projektu.
Odnośnie namalowania pasów przy ulicy Wyzwolenia to wystąpimy w tej sprawie do
zarządcy tej drogi.
Jeśli chodzi o konsultacje to zgłosimy się do instytucji i osób, którzy są chętni do wzięcia w
nich udziału.
Ocena drzewostanu była wykonana kilka lat temu. Były też wykonane cięcia pielęgnacyjne.
Jeśli chodzi o dziki na ulicy Parkowej i w innych miejscach Złocieńca to Straż Miejska
zakupiła już specjalny preparat o dużym stężeniu, który ma odstraszać dziki. Tereny, na
których były widziane dziki zostaną opryskane tym preparatem.

Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.

Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja rewizyjna odbyła 2 posiedzenia w dniach 4 i 11 lutego 2014 roku w temacie: Analizy
kosztów utrzymania Rady Miejskiej w Złocieńcu za lata 2010-2013. Protokół jest już w
końcowej fazie pisania. Po podpisaniu protokołu przez Burmistrza będzie on dostępny w
Biurze Rady Miejskiej.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
- w dniu 3 lutego 2014 roku: Udział w spotkaniu dotyczącym zwalczania narkomanii oraz
przeciwdziałania alkoholizmowi.
1) Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję reaktywowania „patroli szkolnych”.
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2) Komisja pozytywnie zaopiniowała program szerszego udostępniania obiektów
sportowych po godzinach lekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
- w dniu 24 lutego 2014 r. (posiedzenie wspólne wszystkich komisji) w temacie rozpatrzenia
materiałów na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Rady Jan Macul (Przewodniczący Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 24 lutego 2014 r. (posiedzenie wspólne wszystkich
komisji) w temacie rozpatrzenia materiałów na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 20 lutego 2014 roku w tematach:
1. Diagnoza potrzeb mieszkaniowych. Sprawozdanie z pracy komisji mieszkaniowej za
2013 rok. Stan zasobów mieszkaniowych.
2. Analiza wydatków przeznaczonych na Stowarzyszenia dotowane z budżetu gminy
Złocieniec za 2013 rok.
3. Analiza wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Sprawy różne.
2) w dniu 24 lutego 2014 r. (posiedzenie wspólne wszystkich komisji) w temacie
rozpatrzenia materiałów na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radni przychylili się do wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim o
dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Złocieńcu w
wysokości 25 tysięcy złotych. W związku z powyższym Komisje zawnioskowały o dokonanie
przesunięcia 25.000,00 zł na w.w. cel w budżecie gminy Złocieniec na 2014 rok z działu 900,
rozdział 90095, § 4300 (wyłapywanie, dożywianie i ochrona bezdomnych zwierząt).
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 24 lutego 2014 r. (posiedzenie wspólne wszystkich
komisji) w temacie rozpatrzenia materiałów na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Komisji organizacyjnej):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniach 6 i 11 lutego 2014 roku w tematach:
1. Strategia Miasta i Gminy Złocieniec na lata 2015 - 2025.
2. Statut Gminy Złocieniec – propozycje zmian.
3. Sprawy różne.
Komisja organizacyjna Rady Miejskiej w Złocieńcu podczas posiedzenia zgłosiła dwa
wnioski w sprawie:
-

dodatkowego oznakowania pojemników na odpady segregowane: „papier”, „plastik”,
„szkło” na terenie Osiedla Czaplineckiego;

-

przeanalizowania możliwości utworzenia w gminie Złocieniec punktów skupu
surowców wtórnych.

Nad Strategią odbywać się będą prace w 8 panelach. Spotykać się będziemy co dwa tygodnie
w środy.
Punkt 8: Diagnoza potrzeb mieszkaniowych. Sprawozdanie z pracy komisji
mieszkaniowej za 2013 rok. Stan zasobów mieszkaniowych – druk nr 501.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
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Na wspólnym posiedzeniu komisji Rady dyskutowaliśmy na temat potrzeb mieszkaniowych
w naszej gminie. Zostało złożonych 246 wniosków o przydział mieszkania, z tego 41 osób
kwalifikuje się na otrzymanie mieszkania komunalnego, a 52 osoby na mieszkanie socjalne,
w tym osoby bezdomne z terenu Gminy Złocieniec. Zawnioskowałam, aby rozpocząć starania
w temacie budownictwa komunalnego.
Pan Waldemar Buca (Przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej):
W 2013 roku Komisja spotkała się 11 razy. Podczas tych spotkań dokonaliśmy 3 zamian i
przyznaliśmy 11 mieszkań, w tym 2 z eksmisji. 153 osoby kwalifikują się na mieszkania z
czynszem uwolnionym. Możemy zrobić listę tych osób. Są też osoby, które kwalifikują się
na lokale komunalne i socjalne, ale w tym przypadku trudno sporządzić listę, ponieważ tu
decyduje dochód na jednego członka gospodarstwa domowego.
W maju chcemy kolejny raz przeanalizować złożone wnioski i w związku z czym w kwietniu
poprosimy wnioskodawców o uzupełnienie wniosków.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Gmina Złocieniec dysponuje 893 lokalami o powierzchni użytkowej 41 395,73 m2, w tym:
- lokale komunalne – 726 o pow. 35.064,94 m2;
- lokale socjalne – 93 o pow. 2.662,85 m2;
- lokale ZGM (ul. Brzozowa) – 15 o pow. 627,03 m2;
- lokale dzierżawione od Spółki „Domar” – 36 o pow. 1.879,20 m2;
- lokale dzierżawione od WAM – 18 o pow. 870,69 m2;
- lokale dzierżawione od SM „Postęp” – 5 o pow. 291,02 m2.
W powyższych lokalach zamieszkuje 2266 osób.
Stawka czynszu w lokalach socjalnych wynosi 0,81 zł/m2. Stawka czynszu w lokalach
mieszkalnych zależy od standardu lokalu i wynosi od 1,08 zł – do 5,67 zł/m2. Stawka czynszu
w lokalach dzierżawionych od:
- WAM wynosi 3,30 zł/m2;
- SM „Postęp” wynosi 10,80 zł/m2;
- Spółki „Domar” wynosi 11.20 zł/m2.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego gmina może otrzymać 30% dofinansowania
budowy lokali socjalnych. To jedyna forma dofinansowania takiego budownictwa. Mamy na
nie miejsc przy ulicy Myśliwskiej. Mieszkania od Pana Kota mają czynsz uwolniony. Gmina
dopłaca tylko do 3-4 mieszkań, które są lokalami komunalnymi. Od 1 stycznia 2014 roku
uruchomiono program „Mieszkanie dla młodych”. Jest to program pomocy państwa w
nabyciu pierwszego, nowego mieszkania przez młodych ludzi. Dofinansowanie wkładu
własnego może zostać udzielone do nabywanego mieszkania, jeżeli powierzchnia użytkowa
mieszkania nie przekracza 75m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu
jednorodzinnego. Kwota dofinansowania wkładu własnego jest obliczana jako 10% dla
rodzin bez dzieci lub 15% dla rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem. Dodatkowe wsparcie
w formie spłaty części kredytu może zostać przyznane małżonkom lub osobie samotnie
wychowującej dziecko, którym urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Kwota dofinansowania
wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia
dofinansowania wkładu własnego. Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest
zaciągnięcie kredytu w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości.
Kredyt może być zaciągnięty wspólnie z najbliższą rodziną. Należy spełnić również kryteria
dochodowe 3.200,00 zł brutto miesięcznie.
Gmina dysponuje terenami pod takie budownictwo (róg ulicy Wyzwolenia i Alei Piastów).
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W Kosobudach parter budynku po byłej szkole adaptujemy na 3 mieszkania.
Pan Waldemar Buca (Przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej):
W roku bieżącym musimy się skupić na osobach z eksmisji z budynku przy ulicy
Wielkopolskiej i z lokali dzierżawionych od WAM-u. W przypadku wyroków sądowych
musimy przyznawać lokale poza kolejnością. Jeśli nie wykonamy wyroku sądowego to
będziemy musieli płacić potrójny czynsz.

Punkt 9: Ocena funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie
Złocieniec – druk nr 502.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto 1671 nieruchomości, w
tym 1575 nieruchomości zamieszkałych i 96 zamieszkałych w części z terenu gminy
Złocieniec. Na podstawie deklaracji, które złożyli właściciele nieruchomości zamieszkałych
w całości lub w części – gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
objętych zostało 11.896 mieszkańców, w tym 5637 osób (47,39%) zadeklarowało
prowadzenie selektywnej zbiórki i wnoszenie opłaty w wysokości 12,20 od osoby, a 6259
osób (52,61%) zadeklarowało, że nie będzie prowadzić selektywnej zbiórki i będzie wnosić
opłatę w wysokości 16,60 od osoby.
Cały czas uczymy się segregacji. Często ludzie chcą płacić mniejszą stawkę, a nie segregują
odpadów. Może to potwierdzić Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej. Przy tak dużym skupisku
ludzi bardzo trudno wyegzekwować odpowiednią segregację. Mamy niedobór 130 tysięcy
złotych w opłatach za odbiór odpadów.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W domkach jednorodzinnych mieszkańcy sami decydują, czy chcą segregować odpady, czy
nie. Wprowadziliśmy worki na szkło i odpady selektywne, aby usprawnić tam segregację. W
dużych skupiskach jest większy problem. Wspólnoty Mieszkaniowe mogą mieć swoje altany
śmietnikowe. W 2012 i 2013 roku uzyskaliśmy wymagalne wskaźniki dot. segregacji
odpadów. Gdyby gmina ich nie osiągnęła to musiałaby zapłacić karę. Podobnie jest ze
skanalizowaniem całej gminy. W naszej gminie to 98%, wiec nie grożą nam kary.
Opomiarowanie zużycia wody również mamy wykonane.
Osiedle Czaplineckie, gdy zostanie wydzielone to zobaczymy, jaki wskaźnik segregacji
uzyska. Za odpady zmieszane musimy płacić w Słajsinie za każdą tonę niemałe pieniądze.
Czym wskaźnik segregacji odpadów będzie wyższy tym mniej zapłacimy w Słajsinie.
Radna Grażyna Kozak:
Gdyby wszystkie osoby, które zadeklarowały, że mają kompostownik na odpady BIO
przekazały je dla przewoźnika to poprawiłoby to nasz wskaźnik.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie zgodziłbym się z tym. Może w statystyce wynik by się poprawił, ale koszty byłyby w
dalszym ciągu.
Radny Mirosław Kacianowski:
W dniu dzisiejszym odbyła się kontrola segregowania odpadów na Osiedlu Czaplineckim.
Kontrola została przeprowadzona w obecności 2 pracowników Urzędu, mnie i 1 pracownika.
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Na 41 pojemniki na odpady selektywne w 34 były prawidłowo posegregowane odpady, a w
pozostałych źle. Na 14 pojemników na szkło w 13 była prawidłowa segregacja. Na 18
pojemników przeznaczonych na odpady biodegradowalne jeden był pusty, w jednym była
prawidłowa segragacja, a w pozostałych zła. Na Osiedlu jest ok. 20 pojemników na odpady
zmieszane. Z powyższego wynika, że w 48 pojemnikach była prowadzona dobrze segregacja,
a w 25 źle + w 20 pojemnikach były odpady zmieszane, czyli ok. 50% odpadów mamy
posegregowanych.
Jak podniesiemy stawkę to segregacja spadnie. Nie psujmy tego co już udało nam się
osiągnąć. W regulaminie powinny być ujęte stawki pośrednie, czyli wysokość stawki powinna
być uzależniona od stopnia segregacji.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Największym problemem jest to, że gro mieszkańców nie potrafi oddzielać odpadów
biodegradowalnych od pozostałych. Takiej segregacji należy dokonywać już w domu. Jak to
zrobimy to na pewno nie wrzucimy odpadów BIO do złego pojemnika.
Radny Waldemar Buca:
Gdyby pojemniki na odpady segregowane miały mniejsze otwory to nie wrzucano by do
niech wszystkiego.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Gmina wystawiła 893 upomnień w związku z należnościami z tytułu gospodarowania
odpadami.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nowa ustawa dała gminom mocny instrument odnośnie egzekucji należności. Opłata za
gospodarowanie odpadami jest jakby podatkiem. W chwili obecnej dodatki mieszkaniowe w
części rekompensują tą opłatę dla osób potrzebujących o najniższym dochodzie.
Radny Mirosław Kacianowski:
Nie mówmy o karach i nagrodach. To ma wynikać z naszego regulaminu. Jak będzie
segregacja to stawka będzie niższa. Apeluję, aby stawek było więcej, aby móc dochodzić
stopniowo do obranego celu, np. stawka 14,40 zł za 50% posegregowanych odpadów.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Cena za tonę odpadów BIO różni się od ceny za tonę odpadów zmieszanych.
Radny Mirosław Kacianowski:
Zdaję sobie z tego sprawę. Ja temat ten uprościłem. Pośrednie stawki mają być zachętą do
segregacji.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
1) 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 494;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
po zmianach na druku nr 494.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Regionalna Izba Obrachunkowa nakazuje nam, abyśmy przyjęli taką uchwałę. Teraz przy
wyliczaniu dotacji dla przedszkoli prywatnych bierze się pod uwagę faktyczna liczbę dzieci.
W tym roku przedszkole prywatne będzie otwarte w lipcu i sierpniu. Wcześniej, gdy gmina
dofinansowywała przedszkole prywatne nawet, gdy w okresie letnim przedszkole było
nieczynne to nie było mowy, aby przez całe wakacje było otwarte to przedszkole.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIII/358/2014
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 była nieobecna Radna
Małgorzata Janda – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
2) 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 495;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 495.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIII/359/2014
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 była nieobecna Radna
Małgorzata Janda – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2014 – druk nr 496;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 496 po zmianie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIII/360/2014 w sprawie
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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 była nieobecna Radna
Małgorzata Janda – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
4) zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 497;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 497.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIII/361/2014
zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania była nieobecna Radna
Małgorzata Janda – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
5) zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Złocieniec – druk nr 498;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 498, a następnie zapytała, czy są pytania do projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIII/362/2014
zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Złocieniec, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania była nieobecna Radna
Małgorzata Janda – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
6) zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego
gminy Złocieniec działającego pod nazwą: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” w
celu przekształcenia w jednostkę budżetową gminy Złocieniec działająca pod nazwą:
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„Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” oraz nadania statutu tej jednostce – druk nr
505;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIII/363/2014
zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego gminy
Złocieniec działającego pod nazwą: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” w celu
przekształcenia w jednostkę budżetową gminy Złocieniec działającą pod nazwą: „Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” oraz nadania statutu tej jednostce, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania była nieobecna Radna
Małgorzata Janda – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
7) w sprawie przystąpienia gminy Złocieniec jako partnera do realizacji projektu pod
nazwą „Europejski Festiwal Ludzi” współfinansowanego w ramach Programu Komisji
Europejskiej – Kreatywna Europa – druk nr 500.

Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury):
W roku ubiegłym Złocieniecki Ośrodek Kultury w porozumieniu z Rada Powiatu, Starostą,
wójtem Wierzchowa, Burmistrzem Złocieńca i Przewodniczącą RM w Złocieńcu ustalili, że
w 2015 roku w Złocieńcu odbędzie się Europejski Festiwal Ludzi. Przyjadą do nas delegacje
z 14 państw. Od roku 2000 istnieje instytucja europejska zrzeszająca różne państwa w
zwykłym Stowarzyszeniu. Nasza Gmina wzięła udział w takim Festiwalu w Luksemburgu,
jako jedyny przedstawiciel z Polski. Otrzymaliśmy nagrodę za grę fair play. Każdy uczestnik
musiał wziąć udział w jakimś zadaniu. Koszty związane z wyjazdem uczestnicy pokrywali z
własnych środków. Każdy wpłacił po 40 EURO oraz wspólnie pokryliśmy koszt dojazdu. Nie
korzystaliśmy z środków ZOK-u, czy Urzędu Miejskiego. Napisaliśmy projekt, z którego
środki przeznaczyliśmy na stroje. Mamy obowiązek zaproszenia ich do nas. Inne państwa
dziwnie nas postrzegają. Pytali, czy w Polsce są np. hotele, prysznice. W roku bieżącym
Festiwal organizowany jest przez Bad Segeberg. Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych na
ten wyjazd. Serdecznie zapraszamy do wyjazdu, aby zobaczyć, jak to funkcjonuje. W
Luksemburgu byliśmy 8 dni. 50 osób spało w dwóch klasach na łóżkach polowych. Prysznice
znajdowały się w piwnicach. Ciepła woda była dostępna w godzinach 16.00 – 18.00. Jak
wracaliśmy po zawodach to woda była już zimna. U nas będą podobne warunki. W I połowie
października przyjeżdżają do nas po 2 osoby z każdego państwa, aby dowiedzieć się jakie
będą konkurencje. W trzeci weekend lipca 2015 roku przyjedzie do Złocieńca 700
uczestników. Powołaliśmy specjalną grupę ludzi do organizacji tego Festiwalu. Będą
wystawione stoiska promocyjne z wszystkich państw biorących udział w Festiwalu. W każdej
ekipie są ludzie młodzi i starsi. Część osób śpi w hotelach na własny koszt, korzystają z
kawiarni, restauracji, robią zakupy w lokalnych sklepach. Miasto zarobi i będzie miało
promocję. Przyjechali do nas przedstawiciele z Luksemburga, byli pozytywnie zaskoczeni
tym co u nas zobaczyli.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Powiat Drawski zabezpieczył na ten cel 60 tysięcy złotych, Wierzchowo 20 tysięcy złotych.
Zostanie wysłany wniosek o pozyskanie środków unijnych na ten cel. Stowarzyszenie
„Inspiracje” może pozyskać dodatkowe środki. Napisaliśmy również do Marszałka o środki
na 2014 i 2015 rok.
Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury):
Festiwal podobno odbywa się już od przeszło 20 lat, ale na stronie internetowej są informacje
o Festiwalu od 2000 roku.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIII/364/2014 w sprawie
przystąpienia gminy Złocieniec jako partnera do realizacji projektu pod nazwą „Europejski
Festiwal Ludzi” współfinansowanego w ramach Programu Komisji Europejskiej – Kreatywna
Europa, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnej Elżbiety Frankowskiej, która
wstrzymała się od głosu. Podczas głosowania była nieobecna Radna Małgorzata Janda – lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
8) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Złocieniec do opracowania i
wdrażania Planu Gospodarki niskoemisyjnej – druk nr 506;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 506.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIII/365/2014 w
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Złocieniec do opracowania i wdrażania
Planu gospodarki niskoemisyjnej, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania była nieobecna Radna
Małgorzata Janda – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

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

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała Sprawozdanie z
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
(Sprawozdanie jest dostępne w Biurze RM).
Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego przesłał uchwałę o przekazaniu dla gminy
Złocieniec na Stadion 300 tysięcy złotych.
Radna Elżbieta Frankowska:
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W dniu 1 lutego br. odbył się charytatywny „Koncert dla Kalinki”, podczas którego zebrano
3.366,25 zł oraz 3 dolary. Licytacja nie została dokończona podczas tego koncertu, ale w dniu
8 lutego br., dzięki uprzejmości organizatorów Gali Walki K-1, przedstawiciele
Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Złocieniec przeprowadzili licytację ofiarowanych przez
darczyńców przedmiotów, z której uzyskano kwotę – 1200 zł. Bardzo dziękujemy wszystkim
darczyńcom.

Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XLIII Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 12.23).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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