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

P R O T O K Ó Ł NR XLIV/2014
z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 27 marca 2014 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 13 Radnych, co stanowi 87 %
składu osobowego (Radni: Jan Macul, Jerzy Uchroński nie byli obecni 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 XLIV Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej - Pani Urszula Ptak
(godz. 10.10). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 13 radnych).

Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.

Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XLIV 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 XLIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 518.
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. Ocena merytoryczna i finansowa realizacji zadań:
1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2013 – druk nr 521;
2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy
Złocieniec w roku 2013 – druk nr 522.
9. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec – druk nr 519.
10. Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich za 2013 rok. Stan obiektów i potrzeby
remontowe – druk nr 520.
11. Podjęcie uchwał:
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1) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Złocieniec na rok
2015 środków stanowiących fundusz sołecki – druk nr 507;
2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2014 – druk nr 508;
3) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na
lata 2014-2024 – druk nr 509;
4) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej
do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 25 maja 2014 r. – druk nr 510;
5) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu – druk nr 511;
6) zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu gminy Złocieniec – druk nr 512;
7) 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 513;
8) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec –
druk nr 514;
9) zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji – druk nr
515;
10) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2014 – druk nr 516;
11) w sprawie przekazania w 2014 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego
dla Komisariatu Policji w Złocieńcu – druk nr 517.
12. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca przedstawiła propozycję zmiany do porządku obrad:
Do punktu 11 dodaje się podpunkt 12) w brzmieniu: „w sprawie stawki opłaty za korzystanie
przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest gmina Złocieniec – druk nr 523”.
Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Niniejsza uchwała jest powiązana z uchwałą o zasadach korzystania z przystanków
komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest gmina Złocieniec. Określona w
uchwale stawka pozwoli na pobieranie opłat, stanowiących dochód gminy, z przeznaczeniem
na utrzymanie (budowę, przebudowę i remont) przystanków i dworców, wiat przystankowych
lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do
wsiadania i wysiadania pasażerów.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Czy opłata 0,05 zł nie jest zbyt niska?
Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
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Jest to opłata za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Takich
zatrzymań jest w ciągu doby bardzo dużo. Da nam to kwotę, która pozwoli utrzymać w
odpowiednim stanie przystanki.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję zmiany do porządku obrad:
Do punktu 11 dodaje się podpunkt 12) w brzmieniu: „w sprawie stawki opłaty za korzystanie
przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest gmina Złocieniec – druk nr 523”.
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: Jan
Macul, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XLIII Sesji odbytej w dniu 27 lutego 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 (13 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XLIII/2014 z XLIII Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
głosowania byli nieobecni Radni: Jan Macul, Jerzy Uchroński) - lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 503.

W punkcie 4 porządku obrad nikt nie zabrał głosu.
Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.

Radna Małgorzata Janda złożyła następujące interpelacje:
1. Dokonać przeglądów oznakowania drogowego w gminie. Proszę o zwrócenie uwagi
na znaki posadowione u wlotu ul. Chopina na ul. Drawską „pod wiaduktem” – znak
„ustąp pierwszeństwa” (układ ulic) jest niezgodny ze stanem faktycznym. Lustro od
kilku tygodni jest uszkodzone – zamalowane.
2. Ponawiam interpelację o założenie na ul. Leśnej (pomiędzy ul. Mazowiecką i
Szczecińską) progu zwalniającego w ciągu pieszo-jezdnym.
3. Oznakować ulice (nowopowstałe) na Osiedlu Pomorskim.
4. Dokładne posprzątanie po zimie Osiedla Pomorskiego i całej ulicy Drawskiej –
również za przejazdem kolejowym.
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5. Na ul. Gdyńskiej okaleczono lipy (zostały ścięte do wysokości 1/5 dotychczasowej
wysokości). Przy okazji uszkodzono ogrodzenie posesji przy ulicy Toruńskiej 2
Radny Mirosław Kacianowski złożył interpelacje w sprawie:
1) uszkodzonych latarni oświetleniowych na Osiedlu Czaplineckim (2 tygodnie temu
wichura powaliła latarnie, ponieważ były skorodowane. Jedna jest przewrócona, a
reszta mocno przechylona, co stwarza duże zagrożenie);
2) posprzątania ulic na Osiedlu Czaplineckim z zalegającego po zimie piasku.
W ramach Trybuny Obywatelskiej głos zabrali:
Pan Wojciech Chmiel (Radny Rady Powiatu Drawskiego) w sprawie braku oświetlenia na
maszcie telefonii komórkowej podczas awarii prądu.
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca) zgłosił prośbę o:
- kontrolę osób, które przyjeżdżają do Złocieńca i zbierają na ulicach pieniądze na chore
dzieci;
- wyrównanie terenu przy ulicy Śląskiej, szczególnie przy placu zabaw.
- doprowadzenia do lepszego stanu rowów odprowadzających wodę z ulicy Lipowej do
Jeziora Maleszewo;
- doprowadzenia do należytego stanu chodników po inwestycji przy ulicy Śląskiej oraz
dojazdu do przepompowni (samochody wywożą stamtąd na oponach błoto oraz
załamują znajdujący się tam chodnik).
Pan Krzysztof Zacharzewski (Radny Rady Powiatu Drawskiego):
Za 1,5 tygodnia organizujemy Festiwal Podróżniczy „16 Południk” w Złocieńcu. Przyjedzie
do nas wielu ciekawych ludzi. Organizatorami jest Złocieniecki Ośrodek Kultury, Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie „Partnerstwo Drawy”. Będzie to powiązane z różnymi
działaniami na terenie Złocieńca. Chcielibyśmy zachęcić do wzięcia udziału w tych
imprezach. Festiwal zaczyna się od piątku 4 kwietnia br..

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.

Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Przegląd oznakowania drogowego został wykonany już w lutym br. Znaki drogowe zostały
już zamówione.
Na osiedlach mieszkaniowych obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, ale postaramy
się o pozwolenie na zamontowanie progu zwalniającego.
Jeśli chodzi o posprzątanie osiedla pomorskiego oraz ulicy Drawskiej to na pewno zostanie to
wykonane.
Sprawa lamp oświetleniowych na Osiedlu Czaplineckim jest nam znana, ale niestety w chwili
obecnej realizacja naszych zgłoszeń odbywa się dopiero po 2-3 tygodniach.
Oświetlenie masztu telefonii komórkowej powinno być pomimo przerwy w dostawie prądu
(np. z akumulatora).
Teren przy ulicy Śląskiej zostanie uporządkowany po zakończeniu całej inwestycji, która jest
w toku.
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Nie widziałem jak bardzo zostały podcięte lipy. Sprawdzimy to. Jedni mieszkańcy chcą, aby
drzewa były podcinane, a drudzy nie. Jeden mieszkaniec ulicy Gdyńskiej w lutym br. chciał,
aby gmina posprzątała jego posesję z liści lipy.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W roku ubiegłym przy ulicach: Kościuszki, Głowackiego i Witosa znacznie podcięto drzewa,
a teraz są bardzo bujne.
Radna Małgorzata Janda:
Lipy zostały bardzo podcięte. Została tylko 1/5 ich wysokości.

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 25 marca 2014 roku i zakończyła kontrolę
dotyczącą analizy kosztów utrzymania Rady Miejskiej w Złocieńcu za lata: 2010, 2011, 2012,
2013.”
Przewodniczący odczytał protokół z kontroli (Protokół w załączeniu).
Radna Małgorzata Janda (Zastępca Przewodniczącego Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 20 marca 2014 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XLIV sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Podczas spotkania Radni jednomyślnie „za” wyrazili zgodę na dofinansowanie w ramach
wygospodarowanych środków z budżetu gminy wyjazdu młodzieży i uczniów ze szkół (ZSP
im. Gen. Władysława Andersa w Złocieńcu, Gimnazjum nr 2 im. Władysława Sikorskiego w
Złocieńcu, ZSP im. 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Czaplinku oraz Szkoła Podstawowa nr
3 im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu) na uroczystości z okazji 70. rocznicy bitwy pod
Monte Cassino w dniach 13-20 maja 2014 r. organizowanego przez Stowarzyszenie „Klucz
do sukcesu”.
2) w dniu 20 marca 2014 r. w temacie oceny realizacji zadań gminy w zakresie
rozwiązywania problemów związanych z alkoholizmem i narkomanią; ocena wykonania
gminnych programów dotyczących tych zagadnień.
Rada Elżbieta Frankowska (Zastępca Przewodniczącego Komisji edukacji, kultury, sportu i
turystyki):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 20 marca 2014 r. (posiedzenie wszystkich komisji
problemowych RM w Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XLIV sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 20 marca 2014 r. (posiedzenie wszystkich komisji
problemowych RM w Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XLIV sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
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Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 18 marca 2014 r. w temacie:
- drogi wiejskie na terenie gminy Złocieniec;
- sprawy różne.
Podczas posiedzenia zaproszeni na komisję Sołtysi poruszyli następujące sprawy:
Grzegorz Krysztofiak (Sołtys Sołectwa Bobrowo) – pomalować stary przystanek autobusowy,
na drodze od przepustu do silosu po jednej i drugiej stronie zalega warstwa błota, którą należy
usunąć.
Kazimierz Kudła (Sołtys Sołectwa Cieszyno) – naprawa przystanku autobusowego (nowy
dach, wstawienie 3 szyb), wycięcie drzewa na wjeździe do cmentarza, dalsza kontynuacja
naprawy drogi do Głęboczka, wyłożenie polbrukiem placu przed świetlicą w Cieszynie.
Zdzisław Sinderman (Sołtys Sołectwa Darskowo) – pomalować przystanek autobusowy,
ogrodzenie placu zabaw w Darskowie.
Kazimierz Korzeniowski (Sołtys Sołectwa Kosobudy) – pomalować przystanek autobusowy i
wymiana tablicy na przystanku, przełożenie chodnika i wymiana krawężników koło kościoła
w Kosobudach,
Piotr Kosmala (Sołtys sołectwa Lubieszewo) – pomalować przystanek autobusowy.
Adam Kubiak (Sołtys Sołectwa Stawno) – zgłosił, że na terenie Stawna nie świecą cztery
lampy, budowa nowego placu zabaw (stary uszkodzony podczas prac przy przepompowni).
Tadeusz Kuchto (Sołtys Sołectwa Rzęśnica) – naprawa drogi w Rzęśnicy do jeziora.
Waldemar Bolt (Sołtys Sołectwa Stare Worowo) – wymiana dachu na przystanku
autobusowym, położenie chodnika do świetlicy, postawienie znaku zakazu wjazdu na drodze
do ścieżki rowerowej pojazdom o dużym tonażu.
Mirosław Żurek (Sołtys Sołectwa Warniłęg) – remont przystanku na kolonii (wstawienie
bocznej szyby i malowanie), naprawa drogi do remizy strażackiej w Warniłęgu i do świetlicy
wiejskiej.
Ponadto sołtysi ustalili, że „Dożynki Gminne” odbędą się w Warniłęgu w dniu 6 września
2014 roku, na organizację których przeznaczają po 650,00 złotych.
Przegłosowano jednomyślnie „za”.
2) w dniu 20 marca 2014 r. (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w Złocieńcu)
w sprawie rozpatrzenia materiałów na XLIV sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Komisji organizacyjnej):
Komisja organizacyjna nie odbyła posiedzenia w okresie międzysesyjnym.

Punkt 8: Ocena merytoryczna i finansowa realizacji zadań:
1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2013 – druk nr 521;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Zadania z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w
roku 2013 zostały zrealizowane w 100%. Oceniliśmy wykonanie merytoryczne i finansowe
bardzo dobrze.
Radna Małgorzata Janda:
Sprawozdanie merytoryczne jest bardzo obszerne, ale sprawy finansowe również są ważne. W
2013 roku na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych wydaliśmy 330 tysięcy
złotych. Część wydatków stanowiła dotację dla Stowarzyszeń Abstynenckich, która została
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wydana w 100%. Stowarzyszenia te otrzymały 1/3 wszystkich środków przeznaczonych na
działania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych. Należy się zastanowić, czy nie
trzeba przeznaczyć większych środków na ten cel. Stowarzyszenia te zajmują się także
profilaktyką. W 2013 roku nie zostały wydane wszystkie środki, ale zostaną przeniesione do
budżetu tego roku.

Punkt 8: Ocena merytoryczna i finansowa realizacji zadań:
2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie
gminy Złocieniec w roku 2013 – druk nr 522.

Radna Małgorzata Janda:
Kwota przyznana na 2013 rok na przeciwdziałanie narkomanii to zaledwie 10% kwoty
przeznaczonej na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Ten problem nie jest tak bardzo widoczny,
ponieważ narkotyki są nielegalne. Przeznaczono małe środki, a ich nie wykorzystano.
Należałoby się oprzeć na badaniach ESPAD z 2011 roku. My na pewno nie odbiegamy
zbytnio od średniej krajowej w tym temacie. Mam kontakt z osobami uzależnionymi.
Niepokoi mnie to, że bardzo wzrosła liczba osób , które używają marihuany. O 10% wzrosła
liczba dziewcząt, które przyznają się do spożywania alkoholu i upijania się. Młodzież z
Liceum upija się w weekendy. I tutaj mamy rolę rodziny, która często pozwala dzieciom i
młodzieży przebywać w nocy poza domem i palić papierosy. Niektórzy rodzice pozwalają
palić papierosy swoim dzieciom, aby nie ćpały. Do tej pory młodzież piła niskoprocentowy
alkohol, a teraz jest to często wódka. Mają coraz łatwiejszy dostęp do alkoholu i marihuany.
Brak chęci współpracy sprzedawców z Gminną Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi
powoduje to, że nie są oni przeszkoleni o konsekwencjach sprzedaży nieletnim alkoholu.
Raport jest niepokojący, ponieważ młodzież twierdzi, że systematycznie zażywa marihuanę,
która uzależnia bardzo mocno psychicznie. Odnotowuje się również uzależnienia od leków.
Osoby uzależnione przejawiają zachowania demoralizujące. Bywa, że okradają własnych
rodziców, aby mieć środki na zakup narkotyków.
Środki na przeciwdziałanie narkomanii powinny być zwiększone i należy zintensyfikować
odpowiednie działania. Wielu rodziców uważa, że ten problem nie dotyczy ich dzieci i nie
przychodzą na wywiadówki do szkoły.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Gminna Komisja wie jak duże i na co są potrzebne środki. Widzimy, że w 2013 roku nie
wykorzystano ich w 100%. Jest potrzeba współpracy w tym temacie rodziców, szkoły i
pedagogów. Jest wiele zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży, aby zająć im czas wolny.
Młodzież chciałaby, aby były u nas organizowane dyskoteki.

Punkt 9: Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec – druk nr 519.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Już niedługo zostanie opracowana nowa Strategia rozwoju gminy Złocieniec na lata 2015 –
2020. Zapraszamy do udziału w pracach.
Burmistrz przedstawił szczegółową informację na temat realizacji Strategii Rozwoju Gminy
Złocieniec. Zadania realizowane w 2013 roku zostały wyszczególnione i opisane przez
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wszystkie jednostki i instytucje, które mają przypisane zadania do realizacji na dany okres –
czas. Przedstawia to załącznik przedstawiony na druku nr 519 oraz jego uzupełnienie.

Punkt 10: Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich za 2013 rok. Stan obiektów i
potrzeby remontowe – druk nr 520.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nasze świetlice wiejskie w większości są super wyposażone, np. w Bobrowie, czy w
Stawnie. Niedawno zakończyliśmy remont świetlicy w Starym Worowie. W Kosobudach
świetlica wymaga remontu, na który trzeba przeznaczyć bardzo dużo środków. W
świetlicach pracują panie zatrudnione w Złocienieckim Ośrodku Kultury.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Mirosławowi Stołowskiemu (Kierownikowi PKS
Złocieniec).
Pan Mirosław Stołowski (Kierownik PKS Złocieniec):
Na dzień dzisiejszy do zarejestrowania Spółki w Sadzie jest potrzebna zmiana struktury
udziałów. Trzeba usiąść do rozmów ze sprzedającym co do sprzedaży, ponieważ jest wiele
niewiadomych. Trudno od spółki oczekiwać zysków i dywidend, ponieważ spółka realizuje
dowożenie do szkół w godzinach, w których nie ma dużego obłożenia. Takie kursy należy
dofinansowywać. Czy jest sens ich utrzymywania? Bazujemy na przewozach komercyjnych.
Jak nie będzie ustalonych warunków sprzedaży to nie mogę zrobić biznes planu.
Radny Mirosław Kacianowski:
Biznes plan to plan na przyszłość. Dlaczego sporządzenie biznes planu jest uzależnione od
naszej decyzji? Gmina musi wiedzieć, jak będzie wyglądało funkcjonowanie Spółki. Jak mam
zagłosować bez żadnych informacji? Ja nie oczekuje dywidend, ale chcę wiedzieć ile trzeba
dopłacić do działalności Spółki.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Wspólnicy Spółki powinni nam taką informację przedstawić.
Pan Mirosław Stołowski (Kierownik PKS Złocieniec):
Projekcja finansowa jest zrobiona. Przy starych strukturach przy założeniu, że Szczecinek
weźmie od nas 1,5 mln zł za majątek to udziałowiec zapłaci 25 tysięcy złotych za jeden udział
z tytułu kredytu i 28 tysięcy złotych przy rejestrowaniu spółki. Spłata roczna kredytu to 150
tysięcy złotych przy kredycie na 10 lat dla wszystkich udziałowców.
Radny Mirosław Kacianowski:
My musimy wiedzieć co chcemy robić i za ile i dlatego potrzebny nam jest biznes plan.
Pan Mirosław Stołowski (Kierownik PKS Złocieniec):
Właściciele kupują część funkcjonującą. Obecnie Spółka nie prowadzi działalności, tam nikt
nie pracuje, za wyjątkiem radcy prawnego. Projekcja finansowa jest wykonana przez firmę
zewnętrzną. Do uruchomienia spółki potrzebujemy 170 tysięcy złotych, koszt zakupy mienia
to 1,5 mln złotych + VAT oraz koszt w kredycie 10%.
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Radny Mirosław Kacianowski:
Ja chcę wiedzieć jakie koszty będą w przyszłości. Chcę wiedzieć, czy działalność Spółki
będzie rentowna.
Radny Jan Rudy:
Z prasy dowiedziałem się, że było spotkanie w PKS-ie z pracownikami. Dlaczego nie
zaproszono nikogo z gminy? Czy podczas spotkania padły jakieś wnioski w sprawie PKS-u?
Pan Mirosław Stołowski (Kierownik PKS Złocieniec):
Wczoraj odbyło się spotkanie z Posłem Czesławem Hocem. Organizatorem tego spotkania
były Związki Zawodowe „Solidarność”. Powiadomiony był Szczecinek oraz Starosta.
Pracownicy są zaniepokojeni.
Radny Jan Rudy:
Ale o Spółce będą decydować samorządy.
Pan Mirosław Stołowski (Kierownik PKS Złocieniec):
Przekażę tą uwagę organizatorom.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Złocieniec na rok
2015 środków stanowiących fundusz sołecki – druk nr 507;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) stwierdziła, że w uchwale
zmieniła się podstawa prawna w związku z wejściem w życie nowej ustawy o funduszu
sołeckim, a następnie odczytała projekt uchwały na druku nr 507.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIV/366/2014 w
sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Złocieniec na rok 2015
środków stanowiących fundusz sołecki, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Jan
Macul, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2014 – druk nr 508;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 508 po zmianach.
W związku z brakiem pytań do projektu obrad przystąpiono do głosowania.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIV/367/2014 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 byli nieobecni Radni: Jan
Macul, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na
lata 2014-2024 – druk nr 509;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 509 po zmianach.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (13 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIV/368/2014 w sprawie dokonania
zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2014 – 2024,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Jan
Macul, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej
do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 25 maja 2014 r. – druk nr 510;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 510.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIV/369/2014 w
sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej do
przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25
maja 2014 r., stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Jan
Macul, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
5) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu – druk nr 511;
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) stwierdziła, że temat był
omawiany szeroko, wyjaśnień udzielał Pan Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Spytała, czy są jeszcze pytania do uchwały. Przy braku pytań poddała uchwałę pod
głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (10 głosów “za”, 2 głosy
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIV/370/2014 w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Złocieńcu, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnych: Elżbiety Frankowskiej,
Stanisława Pichety, którzy byli przeciwni uchwale oraz Radnego Kazimierza
Korzeniowskiego, który wstrzymał się od głosu. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Jan Macul, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
6) zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu gminy Złocieniec – druk nr 512;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIV/371/2014
zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu 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: Jan
Macul, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
7) 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 513;

Radna Małgorzata Janda:
W projekcie uchwały jest zapis, że pojemnik na przeterminowane leki znajduje się w aptece
„Deszczowa”. Jeden pojemnik to za mało. Trzeba mieszkańców edukować nie tylko poprzez
informacje, które często nie są czytane, ale np. poprzez dzieci w szkołach i przedszkolu.
Może należy pomyśleć o zakupie jeszcze jednego takiego pojemnika. Również na zużyte
baterie powinno być więcej pojemników.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (13 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIV/372/2014 w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
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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 byli nieobecni Radni: Jan
Macul, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 11: Podjęcie uchwał:
8) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec
– druk nr 514;

Radna Małgorzata Janda:
Odbieranie odpadów bio i zmieszanych raz na dwa tygodnie to stanowczo zbyt rzadko. Latem
w pojemnikach będzie dużo robactwa.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Będziemy jeszcze pracować nad zmianą tej uchwały.
Radny Mirosław Kacianowski:
Zgadzam się z Radną Małgorzatą Jandą. Należy zwiększyć częstotliwość wywozu
nieczystości, a zmniejszyć liczbę pojemników na odpady.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIV/373/2014 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 za wyjątkiem Radnej Małgorzaty Jandy, która była
przeciwna uchwale oraz Radnej Elżbiety Frankowskiej, która wstrzymała się od głosu.
Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Jan Macul, Jerzy Uchroński – lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
9) zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji – druk nr
515;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Deklaracja jest bardziej przejrzysta i zawiera mniej danych.
Radna Małgorzata Janda:
Jak ma wyglądać weryfikacja informacji np., że dziecko nie przebywa w miejscu
zamieszkania?
Radny Mirosław Kacianowski:
Nie jest to weryfikowane.
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Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Albo w małym procencie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIV/374/2014
zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz wykazu dokumentów
potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Jan
Macul, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
10) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2014 – druk nr 516;

Radna Małgorzata Janda:
W uchwale jest podana skandalicznie niska kwota na bezdomne zwierzęta. Wiele osób
dokarmia te zwierzęta. Środków na sterylizację, itp. Starczy zaledwie na jeden miesiąc. Nie
dziwmy się później, że tak dużo zwierząt jest podrzucanych. Wraz z Panią Skarbnik postaram
się znaleźć środki na ten cel.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W głównej mierze chodzi tu o świadomość wśród mieszkańców.
Radna Elżbieta Frankowska:
Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego wnioskowała o zakup
budy dla zwierząt, którym szukani są nowi właściciele. Proszę o realizację tego wniosku.
Radny Mirosław Kacianowski:
Skąd wziąć pieniądze? Można ograniczyć koszty związane z drukowaniem ton papieru.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (10 głosów “za”, 3 głosy
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIV/375/2014 w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Złocieniec w roku 2014, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnych: Elżbiety Frankowskiej,
Małgorzaty Jandy, Mirosława Kacianowskiego, którzy byli przeciwni uchwale. Podczas
głosowania byli nieobecni Radni: Jan Macul, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
11) w sprawie przekazania w 2014 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego
dla Komisariatu Policji w Złocieńcu – druk nr 517.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 517.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIV/376/2014 w sprawie
przekazania w 2014 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji 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: Jan
Macul, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
12) w sprawie stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina
Złocieniec – druk nr 523.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 523.
Radna Małgorzata Janda:
Tylko żeby nie okazało się, że przewoźnicy ograniczą liczbę przystanków tylko do tego na
Dworcu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nie wiemy, jako to będzie kwota.
Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Do tej pory nie była pobierana ta opłata, ale przecież gmina musi mieć środki na sprzątanie
przystanków i wymianę wybitych szyb.
Radna Małgorzata Janda:
Wiem o tym, ale żeby pasażerowie na tym nie ucierpieli.
Pan Piotr Antończak (Zastępca Burmistrza Złocieńca):
Przewoźnikom zależy na przystankach.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLIV/377/2014 w sprawie
stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest gmina 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: Jan
Macul, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 12: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Radna Małgorzata Janda:
Na wspólnym posiedzeniu komisji Radni zostali zapoznani z pismem z Gimnazjum Nr 1 w
Złocieńcu w sprawie dofinansowania wyjazdu młodzieży do Włoch. Został ogłoszony
konkurs na takie wyjazdy, więc szkoła może skorzystać z tej możliwości.
Na stronie internetowej Gminy w dniu 18 marca ukazało się ogłoszenie o rekrutacji do
Projektu: „Praca motorem do wejścia w dorosłe życie”, ale rekrutacja ta miała się odbyć 19
marca. Zainteresowane osoby pewnie zobaczyły tą informację zbyt późno.
Radna Elżbieta Frankowska:
Radni Młodzieżowej Rady MiG podjęli akcję informacyjną zachęcającą do działania w
Radzie. W dniu 14 marca odbyło się w tej sprawie spotkanie w Gimnazjum Nr 2, a w dniu
wczorajszym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. W czwartek takie spotkanie odbędzie się
w Gimnazjum Nr 1.
Odbyło się, jak co roku spotkanie „Promyczka” ze Stowarzyszeniem Abstynenckim „Nike”.
Pokazaliśmy, że można się dobrze bawić bez alkoholu i innych używek.
Pani Małgorzata Głodek (Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu):
Podobny wyjazd młodzieży odbył się 10 lat temu. Organizuje to Urząd ds. Kombatantów i
Osób Represjonowanych. Koszt wyjazdu jest duży, ale otrzymaliśmy wsparcie od weteranów
ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (9 tysięcy dolarów). Jest duże zainteresowanie tym
wyjazdem. Koszt, jaki ponosi dziecko to 800 złotych. Pisałam, jako Stowarzyszenie, o środki
do Wojewody, Prezydenta, biur poselskich, firm prywatnych. Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych odmówił nam dofinansowania. Otrzymaliśmy środki od: Związku Miast i
Gmin Pojezierza Drawskiego (3.000,00 zł), Banku Spółdzielczego w Kaliszu (400,00 zł),
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (3.000,00 zł). Również wśród Państwa są
osoby, które nas wsparły, za co bardzo dziękuję.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Wpłynęło do wiadomości Rady Miejskiej pismo od Prezesa ZUK-u dotyczące prośby o
sfinansowanie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców
gminy Złocieniec.
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku zaprasza do
włączenia się w realizację projektu „Pola Nadziei”. Zaprasza na spotkanie w dniu 28 marca
br. – brak chętnych.
Przewodnicząca odczytała Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 69/2014 z dnia
4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i
sejmiku województwa, Zarządzenie w załączeniu do Protokołu.
Punkt 13: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XLIV Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 12.42).
Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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