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P R O T O K Ó Ł NR XLV/2014
z XLV SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR XLV/2014
z XLV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 13 Radnych, co stanowi 87 %
składu osobowego (Radni: Małgorzata Janda, Jerzy Uchroński nie byli obecni podczas Sesji).
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- 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 XLV 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). O godzinie 10.20
przybył na sesję Radny Kazimierz Korzeniowski.
Pan Andrzej Jakubowski (Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego):
Przyjechałem do Państwa w ważnej sprawie dla mnie i dla Państwa. Chciałem przeprosić za
moją nieobecność podczas otwarcia Stadionu Lekkoatletycznego, ponieważ Złocieniec
lekkoatletyką stoi. Nie przyjechałem do Złocieńca ponieważ miałem inne służbowe
obowiązki. Gratuluję Państwu pięknego obiektu i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do jego powstania. Przywiozłem piłki dla młodzieży. Chciałbym poprosić, abyście
zorganizowali zawody lekkoatletyczne w dziedzinach, w których macie sukcesy: biegi, rzut
oszczepem, kulą. Będą przygotowane specjalne puchary, które pokażą, że warto promować
zdrowy styl życia. Do powstania stadionu lekkoatletycznego przyczynił się także Urząd
Marszałkowski, który dofinansował inwestycję. Jeszcze raz gratuluję Państwu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Dziękujemy za środki przekazane dla naszej gminy na modernizację Stadionu. Mamy
nadzieję, że dalej będziemy wspomagani przez Urząd Marszałkowski i zostanie przyjęty nasz
kontrakt samorządowy. Proszę nas poprzeć, ponieważ chcemy się rozwijać i żyć godnie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W czerwcu planujemy zorganizować takie zawody. Stadion posiada stosowny certyfikat
zgodnie z kryteriami IAAF i będzie można na nim zorganizować zawody o randze
wojewódzkiej. Szkoła Podstawowa Nr 1 zainicjowała biegi wtorkowe i czwartkowe od
godziny 18.00. Otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego kwotę dofinansowania w
wysokości 1,8 mln zł. i dopłatę z Ministerstwa Sportu w wysokości 1,4 mln zł. Przy całości
inwestycji wynoszącej 5,5 mln zł jest to znaczące dofinansowanie.
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Pan Eugeniusz Gawryłow (MKS „Olimp”):
Chciałbym zwrócić uwagę, że wspominany Stadion jest stadionem piłkarskolekkoatletycznym, a nie tylko lekkoatletycznym. Płyta boiska i zaplecze są fantastyczne, za
co bardzo dziękujemy.
Pan Andrzej Jakubowski (Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego):
Oczywiście, że u Państwa znajduje się stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, przecież
przywiozłem piłki.
Zgadzam się, że łatwiej otrzymać środki na duże aglomeracje. Będziemy bardzo uważnie
analizować złożone kontrakty. Zależy nam na uruchomieniu południowej strony
województwa. Atutami tych terenów są jeziora, lasy, czyli turystyka. Chcemy te atuty
pokazać. Często kontrakty dotyczą wielu sfer życia, ponieważ szukacie wyjścia z wielu
trudnych sytuacji, ale my też mamy ograniczony budżet. Chcemy patrzeć dalekowzrocznie,
aby powstawały nowe miejsca pracy, aby ludzie chcieli tutaj żyć, pozostać na tym terenie.
Życzę Państwu dobrych obrad i podejmowania słusznych decyzji.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Piłki przywiezione przez Wicemarszałka przekazuję dla MKS „Olimp”.
Mamy nadzieję, że otrzymamy środki na zadania ujęte w kontrakcie samorządowym.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W naszej gminie mamy wspaniały potencjał ludzi, jest wiele inicjatyw. W dziedzinie sportu,
oprócz basenu, mamy już wszystkie obiekty. Teraz czas jest na kulturę i turystykę, na rozwój
gminy w tej dziedzinie.

Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.

Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XLV Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o jej terminie. Następnie odczytała porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 527.
Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w
okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z realizacji
zadań w 2013 roku – druk nr 524.
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za rok 2013 – druk nr 525.
10. Sprawozdanie z działalności klubów i stowarzyszeń sportowych za 2013 rok. Analiza
efektów dofinansowania tych organizacji – druk nr 526.
11. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2014 – druk nr 528;
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2) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na
lata 2014-2024 – druk nr 529;
3) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg – druk nr 530;
4) zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2013 – 2017 oraz zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Złocieniec – druk nr 531;
5) w sprawie zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – druk nr
532;
6) w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysa sołectwa Rzęśnica – druk nr 533.
12. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca przedstawiła propozycje zmian do porządku obrad:
ZMIANA NR 1: Z punktu 11 wycofuje się podpunkt 3) w brzmieniu: „w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub
osób uprawnionych do udzielania tych ulg – druk nr 530;”
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Wycofujemy ten projekt uchwały z porządku obrad ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze opinii
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję zmiany nr 1 do porządku obrad:
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:
Małgorzata Janda, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
Protokołu.
ZMIANA II: Do punktu 11 dodaje się podpunkt 7) w brzmieniu: „w sprawie odmowy
uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań Burmistrza Złocieńca w
sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na
odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Złocieniec – druk nr 534”
Przewodnicząca odczytała uzasadnienie do projektu uchwały:
„Wskazana wyżej uchwała Rady Miejskiej w Złocieńcu została pozytywnie zweryfikowana
przez Wojewodę Zachodniopomorskiego jako organ nadzorujący gminę Złocieniec w myśl
art. 91 ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którymi uchwała organu gminy
sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w
części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały
lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90.
W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności
uchwały lub zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę lub zarządzenie wydano
z naruszeniem prawa.
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W związku z tym, że po jej zbadaniu pod względem legalności przez organ nadzoru pozostała
w obiegu prawnym, a Rada Miejska w Złocieńcu nadal stoi na stanowisku, iż założeniem
przedmiotowej uchwały jest jedynie podjęcie próby uporządkowania problemu zachowania
odległości instalacji wiatrowych od zabudowań mieszkalnych i siedliskowych na terenie
gminy Złocieniec, co niue narusza w jakikolwiek sposób interesu skarżącego, postanawia się
o odmowie o jej uchylenia, wskazując ponownie, że: Zgodnie z obowiązującym prawem na
jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek zabezpieczenia energetycznego
na poziomie lokalnym oraz działania uwzględniającego priorytety polityki energetycznej
państwa. Jednocześnie zadania własne gminy wskazują jednoznacznie, iż podstawową troską
samorządu jest dobro i bezpieczeństwo mieszkańców. Rozwój technologii związanych z
produkcją energii ze źródeł odnawialnych przebiega równolegle z rozwojem badań wpływu
lokalizacji źródeł jej produkcji na zdrowie ludzi mieszkających w ich pobliżu. Wyniki tych
badań nie znajdują - jak dotąd – odzwierciedlenia w ustawodawstwie powodując niepokój i
protesty mieszkańców. W związku z brakiem unormowań prawnych dotyczących sytuowania
przemysłowych instalacji wiatrowych, uchwała niniejsza porządkuje problem ich odległości
od zabudowań mieszkalnych i siedliskowych na terenie gminy Złocieniec. Radni uznają za
konieczne ustalenie zasad, którymi należy kierować się w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w przypadku lokalizacji przemysłowych elektrowni wiatrowych. Radni stoją
na stanowisku, że ustalenie takich zasad zapewni zrównoważony rozwój produkcji tzw.
energii ekologicznie czystej na terenie gminy Złocieniec przy jednoczesnym zabezpieczeniu
praw i interesów jej mieszkańców oraz połączy realizację wszystkich nałożonych przez prawo
na gminę obowiązków. Niniejsza uchwała stanowi o wyznaczeniu kierunków działania
burmistrza jako organu wykonawczego gminy i obowiązywać będzie tylko na terenie gminy
Złocieniec. Art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mówi: „do
właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o
ile ustawy nie stanowią inaczej". O zakresie działania gminy mówi art. 7 ust. l ww. Ustawy,
zgodnie z którym: „zaspokojenie zbiorowych potrzeb należy do zadań własnych gminy,
między innymi: sprawy dotyczące ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody,
ochrony zdrowia.“. Ww. uchwała nie jest sprzeczna z powszechnie obowiązującym prawem.
Obowiązywać będzie na terenie gminy Złocieniec do czasu uchwalenia przez Parlament RP
stosownych przepisów co do zasad lokalizacji przemysłowych elektrowni wiatrowych i ich
minimalnych odległości od siedzib ludzkich, tak, by nie zagrażały one ludziom i zwierzętom.
W Polsce przemysłowe elektrownie wiatrowe są lokalizowane tylko na podstawie
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Obliczenia zasięgu hałasu
pochodzącego od wiatraków są wykonywane na zlecenie inwestora, co może rodzić
wątpliwości co do ich rzetelności. Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia
(pismo znak MZ-ZP-Ś-078-21233-13/EM/12 z dnia 27 lutego 2012 r.) zaleca lokalizowanie
elektrowni wiatrowych w odległości od 2 km do 4 km od siedzib ludzkich wskazując na
zagrożenie zdrowia, jakie może wynikać ze zbyt bliskiej lokalizacji wiatraków: syndrom
turbin wiatrowych i chorobę wibroakustyczną. Podobny wniosek przedstawiony jest w
opracowaniu Kancelarii Senatu RPOT-600 „Elektrownie wiatrowe a społeczności lokalne".
Szczegółowe badania naukowe zostały opublikowane przez pracowników Państwowej
Akademii Nauk w 2010 roku we Wrocławiu w dokumencie „Elektrownie wiatrowe a zdrowie
- wyniki międzynarodowych badań" (stan badań na koniec 2009 roku). Jednocześnie Prawo
ochrony środowiska art. 6 pkt. 2 mówi: „Kto podejmuje działalność, której negatywne
oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując
się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze." Publikacja „Wytyczne w
zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki" , Szczecin 2008 (rekomendowana
przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
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Ptaków, Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, Greenpeace, Zachodniopomorskie Towarzystwo
Ekologii Praktycznej) wskazuje na fakt istotnego kumulowania się oddziaływania zespołów
elektrowni wiatrowych na środowisko. Istotna jest wielkość danej farmy, jak również
zachowanie odpowiedniej odległości między nimi: „Szczególna uwagę należy zwrócić na
oddziaływania skumulowane FW (farm wiatrowych) z innymi przedsięwzięciami (przede
wszystkim innymi F W) (...) stopień kumulacji oddziaływań FW na krajobraz, podobnie jak
przy hałasie może zależeć m.in. od odległości pomiędzy turbinami, ich rodzaju i ilości,
ukształtowania i pokrycia terenu. Zasięg oddziaływania w tym zakresie może sięgać 20 km,
dlatego tez w niektórych przypadkach konieczne jest rozważenie możliwości kumulowania
się farm wiatrowych z innymi przedsięwzięciami (...) należy zatem wziąć pod uwagę nie
tylko pobliskie farmy wiatrowe, ale również inne przedsięwzięcia generujące podobne rodzaje
emisji np. hałas (drogi, zakłady przemysłowe itd.)." Konieczność ustalenia wielkości
pojedynczej farmy oraz (w niektórych przypadkach) odległości pomiędzy farmami w
powiązaniu z aspektami krajobrazowymi i historycznymi zostało wyrażone w ustaleniach i
zaleceniach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego
przyjętego Uchwałą Nr XLV/530/10 przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w
dniu 19 października 2010 roku. W punkcie 3.3.10. „Rozbudowa infrastruktury technicznej,
rozwój odnawialnych źródeł energii i usług elektronicznych" w Kierunku 3. czytamy w
ustaleniach: „Rozwój energetyki wiatrowej w oparciu o wytyczne do planowania
miejscowego, stanowiące, że lokalizacja zespołów elektrowni wiatrowych - zdefiniowanych
jako grupa elektrowni wiatrowych, w której największa odległość pomiędzy poszczególnymi
elektrowniami nie przekracza 2 km – musi respektować wskazania ze studium
krajobrazowego uwzględniającego powiązania widokowe, szczególnie w odniesieniu do
następujących obszarów istniejących i projektowanych: (...) przedpola ekspozycji z dróg
(ważniejszych ciągów komunikacyjnych) i czynnych linii kolejowych na przyrodnicze
dominanty przestrzenne i sylwetki historycznych układów osadniczych." Ten sam dokument
nie ustala jednoznacznie obligatoryjnych wskazań dotyczących odległości farm wiatrowych
od siebie. Zaleca jednak, by ta odległość wynosiła nie mniej niż 5 km. Z uwagi na
krajobrazowe i historyczne walory gminy Złocieniec, oraz parki krajobrazowe oraz obszar
Natura 2000 radni uznają, że wyrażone niniejszą uchwałą kierunki zagospodarowania
przestrzennego zapewnią naturalny i swobodny rozwój urbanistyczny jednostek
pomocniczych gminy przy jednoczesnym zachowaniu ich historycznego i przyrodniczego
dziedzictwa. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że miliardowe wsparcie publiczne dla
rozwoju tego sektora gospodarki odnawialnej, nie przyczynia się do usunięcia strukturalnych
słabości terenów wiejskich, a wręcz przeciwnie, niszczy istniejącą szansę wyjścia na ścieżkę
trwałego rozwoju. Farmy wiatrowe nie tworzą nowych miejsc pracy na terenach o dużym
bezrobociu i nie sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości w społeczności wiejskiej. Eliminują
szansę rozwoju usług turystycznych opartych na naturalnych walorach krajobrazowych i
kulturowych oraz powodują spadek wartości nieruchomości. W związku z tym, istnieje realne
ryzyko wygenerowania konkretnych kosztów w postaci roszczeń odszkodowawczych
mieszkańców wobec gminy, kosztów likwidacji i utylizacji elektrowni w przyszłości,
rewaloryzacji zabytków oraz kosztów związanych z ochroną zdrowia ludności. Koszty te
mogą wielokrotnie przekroczyć podatkowe korzyści gminy, ponoszone będą przez gminę, to
jest przez wszystkich mieszkańców. Mając na uwadze konieczność rozwoju odnawialnych
źródeł energii radni uznają rozwój małych i mikro instalacji opartych na odnawialnych
źródłach energii za priorytet. W szczególności pożądane są instalacje prokonsumenckie, to
jest takie, w których energia produkowana jest w miejscu konsumpcji (mikro instalacje
wiatrowe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, małe biogazownie,
itd.). Przynosiłyby one dochód mieszkańcom gminy oraz dochód w postaci podatku od
działalności gospodarczej.“
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Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję zmiany nr 2 do porządku obrad:
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:
Małgorzata Janda, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
Protokołu.
ZMIANA III: Do punktu 11 dodaje się podpunkt 8) w brzmieniu: „zmieniającą uchwałę w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec – druk nr
535”;
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Zachodniopomorski Urząd wojewódzki w Szczecinie wszczął postępowanie nadzorcze w
odniesieniu do uchwały Nr XLIV/373/2014 Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec, ponieważ podjęta
przez Radę Miejską uchwała nie regulowała kwestii mycia pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi. Niniejszy projekt uchwały zawiera stosowny zapis dot.
mycia pojazdów.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Najpierw nam kazano wyrzucić z uchwały ten zapis, a teraz chcą, abyśmy go ponownie
umieścili.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję zmiany nr 3 do porządku obrad:
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:
Małgorzata Janda, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
Protokołu.
ZMIANA IV: Do punktu 11 dodaje się podpunkt 9) w brzmieniu: „w sprawie uzgodnienia
projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Drawskiego
Parku Krajobrazowego – druk nr 536;
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Prace nad tym projektem zostały zainicjowane przez gminę Złocieniec i Czaplinek, a dotyczą
terenu Drawskiego Parku Krajobrazowego. Czaplinek chce, aby na jeziorze Drawskim można
było używać łodzi z silnikami o mocy do 40 KM. Strefa ciszy obowiązywała również na
jeziorze Siecino. Gestorzy turystyki wnioskowali, aby można było w jakimś procencie
korzystać z łodzi motorowych. Nasze wnioski zostały w dużej części uwzględnione.
Obawiano się, że skutery wodne będą zakłócały ciszę, ale wprowadzono ograniczenia co do
mocy silnika oraz używania ich we wskazanym czasie i godzinach. Gestorom turystyki
bardzo zależy, aby zwiększyć atrakcyjność naszych terenów dla turystów.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję zmiany nr 4 do porządku obrad:
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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:
Małgorzata Janda, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
Protokołu.
ZMIANA V: Do punktu 11 dodaje się podpunkt 10) w brzmieniu: „w sprawie zmian w
podziale gminy Złocieniec na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich granic i numerów oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych – druk nr 537”;
Pan Leszek Modrzakowski (Sekretarz Gminy Złoieniec):
Rozpoczął się remont świetlicy wiejskiej w Lubieszewie. Wykonawca obiecał, że remont
zakończą przed 25 maja, ale teraz istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie zdążą
zakończyć prac w tym terminie. W związku z tym musimy przenieść lokal wyborczy do
świetlicy OSP w Lubieszewie. Kiedyś taką zmianę mógł zrobić Burmistrz obwieszczeniem,
ale w chwili obecnej jest potrzebna stosowna uchwała Rady.
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:
Małgorzata Janda, Jerzy Uchroński) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
Protokołu.

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XLIV Sesji odbytej w dniu 27 marca 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 XLIV/2014 z XLIV Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 27 marca 2014 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
głosowania byli nieobecni Radni: Małgorzata Janda, 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.
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Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.

Radny Jan Rudy:
Interpelacja do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad. Pilne naprawienie
nawierzchni drogi krajowej nr 20 przebiegającej przez m. Złocieniec. Występujące ubytki
nawierzchni narażają na niebezpieczeństwo użytkowników drogi. Ulice Dworcowa,
Mickiewicza, Czaplinecka wymagają pilnego naprawienia ubytków nawierzchni.
Niedawno mój kolega uszkodził koło z felgą w 20-centymetrowej dziurze na skrzyżowaniu
ulicy Mickiewicza z Okrzei.
Radny Waldemar Buca:
Interpelacja dotycząca poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców miasta i gminy
Złocieniec. PKS Sp. z o.o. 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 4c i PKS „TOUR” 58-500
Jelenia Góra, ul. Obrońców Pokoju 18 są organizatorami połączenia autobusowego relacji
Koszalin – Jelenia Góra – Koszalin przez Połczyn Zdrój – Ostrowice – Drawsko Pomorskie
wynoszące 515 km. Proponuję zmianę trasy przez Połczyn Zdrój – Złocieniec – Drawsko
Pomorskie w wyniku tej zmiany trasa zostanie wydłużona jedynie o 5 km. W celu
zapewnienia dostępu komunikacyjnego gminy Ostrowice proponuję przystanek autobusu
relacji Koszalin – Jelenia Góra – Koszalin w miejscowości Dobrosław Skrzyżowanie
(odległość do centrum wsi Ostrowice wynosi 1,5 km). Zmiana trasy przez Złocieniec
umożliwi mieszkańcom 13 tys. Miasta dostęp autobusem bezpośrednim do Koszalina,
Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Bolesławca i Jeleniej Góry natomiast
przew9oźnicy będą mieli bezpośredni dostęp do nowych potencjalnych klientów 15 tys.
Mieszkańców z gminy Złocieniec. Nie tak dawno w wyniku korekty nastąpiła zmiana trasy
przejazdu autobusu z Ińska na Kalisz Pomorski. Proponowana obecnie korekta przejazdu
drogą powiatową łączącą drogę wojewódzką 173 ze Złocieńcem jest to droga po kapitalnym
remoncie, która posiada parametry drogi wojewódzkiej (remont został wykonany w ramach
tzw. Schetynówki). Odległość Dobrosław Skrzyżowanie (Ostrowice Skrzyżowanie) –
Złocieniec dworzec PKS wynosi 13 km.
Radny Jan Macul:
Panie Burmistrzu, po wnikliwej analizie sprawozdań z działalności klubów i stowarzyszeń
sportowych dot. efektów dofinansowania chciałbym zapytać Pana, czy pan ma wiedzę na
temat wynagradzania kadry szkoleniowo-instruktorskiej w Złocieńcu. Efekty ich pracy są
nieadekwatne do rekompensaty finansowej znacznej większości tej grupy zawodowej nawet
porównywalnie do obszaru kultura, której Pani Dyrektor ZOK wielokrotnie wspominała na tej
sali o niskim wynagrodzeniu jej pracowników, czy też oświaty. Część trenerów nie pobiera
żadnego wynagrodzenia za swoją pracę.
To właśnie w trosce o status zawodowy tej grupy zwracam się do Pana o zmianę polityki
finansowej w oparciu o przesłanki obiektywne (jakościowe lub ilościowe) w kontekście
toczącej się dyskusji nad nową strategią rozwoju naszej gminy w obszarach sport i kultura.
Radna Elżbieta Frankowska zapytała odnośnie swojej interpelacji złożonej w październiku
2013 roku dotyczącej przełożenia chodnika przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego (przy
Przedszkolu). Jedna z mieszkanek Złocieńca uległa tam wypadkowi.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Interpelację Radnego Jana Rudego przekażemy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad. W dniu jutrzejszym Kierownik z GDDKiA Rejon Szczecinek dokona przeglądu
drogi krajowej nr 20.
Zmiana trasy autobusu wywoła kolejna burzę, ponieważ w chwili obecnej autobus ten
przejeżdża przez Drawsko.
Radny Waldemar Buca:
W dalszym ciągu będzie przejeżdżał przez Drawsko, omijać będzie tylko Ostrowice.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Podczas Gali Sportu rozmawialiśmy o środkach, jakie gmina przeznacza na sport. W budżecie
2014 roku jest to kwota ponad 300.000,00 zł. Wicestarosta powiedział, że Starostwo na ten
cel przeznaczyło na cały powiat kwotę 60.000,00 zł. Nie jesteśmy w stanie przekazać 100%
środków na sport, aby zabezpieczyć wszystkie zgłoszone potrzeby. Nasze środki nie mają być
podstawowym źródłem finansowania stowarzyszeń i klubów sportowych. W chwili obecnej
Stowarzyszenia muszą mieć tylko 10% wkładu własnego. Jak chce się realizować swoje
hobby to członkowie powinni płacić składki członkowskie. Niedługo dojdziemy do takiej
sytuacji, że gmina będzie dawała 100%, a trzeba pamiętać, że mamy 49 klubów. Nasze środki
mają dawać możliwość starania się o środki z zewnątrz. Takie wnioski zafunkcjonowały np.
w UKS „Szkwał” (remont pomostu, zakup sprzętu). Lokalna Organizacja Turystyczna
Pojezierza Drawskiego także uzyskała dofinansowanie na urządzenia rekreacyjne. Z tego
będą korzystać nasi mieszkańcy.
Zły stan techniczny chodnika przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego (koło przedszkola)
zgłaszał mi także mój pracownik. Mamy spotkanie z Panem Prezesem Spółdzielni w sprawie
modernizacji dróg i chodników na Osiedlu. Jak dojdziemy do wniosku, że właśnie ten
chodnik ma być wykonany to tak się stanie.
Radny Jan Macul:
Doceniamy cały wkład gminy w Stowarzyszenia, ale ja mówiłem o wypłatach dla
instruktorów. UKS „Szkwał” oraz Klub Karate pracują za darmo. Żadna grupa zawodowa nie
zarabia tak mało – 3,75 zł za godzinę.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Środki z gminy przeznacza się na pokrycie tylko części wynagrodzenia instruktorów, a
pozostała kwota powinna być wypłacana ze środków ze składek członkowskich. Często
podczas komisji i spotkań Rady Sportu dyskutowano o dofinansowywaniu sportu tylko dla
dzieci i młodzieży. W niektórych Stowarzyszeniach działają głównie seniorzy. Przykładem
może być Stowarzyszenie CEL, w którym roczna składka wynosi kilkaset złotych.

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

Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja rewizyjna odbyła w kwietniu 3 posiedzenia w temacie: Oceny efektywności kontroli
wewnętrznej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu. Kontrola
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została już zakończona. Protokół musi być jeszcze podpisany przez członków komisji oraz
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złcoieńcu.
Radna Elżbieta Frankowska (Członek Komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa
publicznego):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 17 kwietnia 2014 r. (posiedzenie wspólne
wszystkich komisji) w tematach:
1) Kontrakt samorządowy.
2) Informacja na temat reorganizacji PKS PT Złocieniec.
3) Rozpatrzenie materiałów na XLV Sesję RM w Złocieńcu.
4) Sprawy różne.
Radny Jan Macul (Przewodniczący Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 10 kwietnia 2014 roku w tematach:
1. Ocena merytoryczna działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu.
2. Działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej; stan przygotowań do sezonu
turystycznego 2014.
3. Ocena infrastruktury turystycznej i kierunki działania w tym obszarze.
4. Ocena sezonu turystycznego w gminie za rok miniony; prognozy na rok bieżący.
Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki Rady Miejskiej w Złocieńcu zawnioskowała o
wyróżnienie instruktorów i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe (minimum medalista
Mistrzostw Polski).
2) w dniu 17 kwietnia 2014 r. (posiedzenie wspólne wszystkich komisji) w tematach:
1. Kontrakt samorządowy.
2. Informacja na temat reorganizacji PKS PT Złocieniec.
3. Rozpatrzenie materiałów na XLV Sesję RM w Złocieńcu.
4. Sprawy różne.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 15 kwietnia 2014 roku w tematach:
1. Zakres niezbędnych modernizacji i remontów dróg gminnych i powiatowych.
2. PKS Złocieniec.
3. Sprawy różne.
Komisja podczas posiedzenia zgłosiła wnioski w sprawie:
1) wystąpienia do Zarządu Powiatu o zwiększenie środków na utrzymanie ulic
powiatowych w gminie Złocieniec;
2) wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie w
sprawie remontu drogi krajowej nr 20 na odcinku od Drawska Pomorskiego do gminy
Czaplinek z uwzględnieniem wykonania chodnika w miejscowości Rzęśnica i
przejazdu kolejowego na ulicy 5-go Marca w Złocieńcu.
Komisja podczas posiedzenia zgłosiła także zapytanie, czy propozycja Spółki „DOMAR”
zawarta w piśmie z dnia 5.03.2014 r. (pismo w załączeniu) będzie miała wpływ na
zadłużenie gminy Złocieniec i czy nie zostaną przekroczone dopuszczalne wskaźniki
zadłużenia gminy.
2) w dniu 17 kwietnia 2014 r. (posiedzenie wspólne wszystkich komisji) w tematach:
1) Kontrakt samorządowy.
2) Informacja na temat reorganizacji PKS PT Złocieniec.
3) Rozpatrzenie materiałów na XLV Sesję RM w Złocieńcu.
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4) Sprawy różne.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 17 kwietnia 2014 r. (posiedzenie wspólne
wszystkich komisji) w tematach:
1. Kontrakt samorządowy.
2. Informacja na temat reorganizacji PKS PT Złocieniec.
3. Rozpatrzenie materiałów na XLV Sesję RM w Złocieńcu.
4. Sprawy różne.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Komisji organizacyjnej):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 10 kwietnia 2014 roku w tematach:
1) pismo w sprawie wezwania do uchylenia uchwały Nr XL/333/2013 Rady
Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia
kierunków działań Burmistrza Złocieńca w sprawie zagospodarowania
przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych
źródłach energii na terenie gminy Złocieniec;
2) współpraca z miastami partnerskimi;
3) odpady komunalne;
4) sprawy różne.

Punkt 8: Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z
realizacji zadań w 2013 roku – druk nr 524.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W 2013 roku M-GOPS wydatkował na realizację zadań własnych kwotę 2.920.147,16 zł, a na
realizację zadań zleconych kwotę 4.659.154,70 zł. Dofinansowanie zadań własnych to kwota
3.496.462,03 zł. Na realizację projektu systemowego „Szansa na przyszłość” wydatkowano
265.678,42 zł w tym wkład własny gminy 26.733,63 zł.
Przedmiotem pomocy społecznej w ostatnich latach są działania ukierunkowane na
łagodzenie przemian w różnych obszarach życia społecznego. Podstawowy akt prawny –
ustawa o pomocy społecznej – porządkuje działania w tym zakresie i synchronizuje
rozwiązania ustawy z przeobrażeniami w sferze zabezpieczenia społecznego. Konieczne jest
zwrócenie uwagi na powiązanie zmian pomocy społecznej ze zmianami, które pojawiły się
między innymi w takich aktach prawnych, jak: ustawa o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o zatrudnieniu socjalnym, ustawa
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa o ustanowieniu programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”, ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o
systemie oświaty, ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego, rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie
trybu organizowania prac społecznie użytecznych.
Do priorytetowych zadań M-GOPS należą działania ukierunkowane na:
1) pomoc rodzinie w trudnościach materialnych w szczególności poprzez pomoc
materialną i rzeczową;
2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
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3) tworzenie alternatywnych form działania oraz programów dożywiania i wsparcia
rzeczowego oraz usługowego, kierowanego do dzieci wychowujących się w
rodzinach o niskim statusie materialnym;
4) realizacja działań mających na celu utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej;
5) rozwój różnorodnych rodzinnych form opieki zastępczej jako alternatywy do
wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
6) tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających samodzielne
funkcjonowanie w społeczeństwie;
7) aktywizowanie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych poprzez realizację projektów
finansowych ze środków EFS.
W M-GOPS na dzień 31 grudnia 2013 roku było zatrudnionych 41 osób na 40 i ½ etatu,
w tym: kierownik, główny księgowy, kierownik sekcji pracy socjalnej, kierownik sekcji
usług opiekuńczych, nadzorujący jednocześnie kuchnię i stołówkę oraz prace społecznie
użyteczne, 8 terenowych pracowników socjalnych, 1 pracownik socjalny do pozyskiwania
środków zewnętrznych, 8 opiekunek, 2 pracowników sekcji świadczeń, 1 pracownik ds.
dodatków mieszkaniowych, 5 pracowników sekcji świadczeń rodzinnych, w tym 2
pracowników do obsługi funduszu alimentacyjnego, 2 księgowe, 1 starszy administrator, 4
pracowników kuchni (tj. kucharka, intendentka, 2 pomoce kuchenne), 1 informatyk (1/2
etatu), 1 pomoc administracyjna do spraw społecznie użytecznych i stypendii szkolnych, 2
asystentów rodziny, 1 kierowca.
Radna Elżbieta Frankowska zapytała, jak sobie radzą asystenci rodzin i ile rodzin mają pod
opieką.
Pani Bożena Kolaszyńska (Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złocieńcu):
Na chwilę obecną praca asystentów rodzin oraz pracowników socjalnych jest wystarczająca.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Czy jest obowiązek prowadzenia pieczy zastępczej w gminie?
Pani Bożena Kolaszyńska (Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złocieńcu):
Ustawa mówiła, że piecza zastępcza może być, ale nie musi. W innych gminach często są
zatrudniane osoby na umowę-zlecenie, u nas jest inaczej.
Radny Mirosław Żurek:
Pomoc z M-GOPS otrzymują także osoby mieszkające na terenach wiejskich, ale do pracy nie
chcą iść. Moim zdaniem, jak ktoś nie chce pracować to nie powinien otrzymywać obiadów i
innej pomocy z M-GOPS.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Chcieliśmy dać na wioski pracowników z prac społecznie-użytecznych oraz osoby przyjęte na
staż, ale nie wiem, czy uda się to zrobić, bo mam zgłoszenia od Sołtysów, że nie ma chętnych
do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, czy stażu.
Radny Mirosław Żurek:
Z darmowej stołówki powinny korzystać dzieci oraz osoby starsze. Pozostałe osoby mogą
wykonywać jakieś prace np. sprzątać.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W Centrum Integracji Społecznej pracuje wiele osób, które chcą pracować i są zatrudniane w
utrzymaniu porządku w mieście.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Kiedyś osoba na zasiłku musiała podjąć pracę, gdy otrzymała ofertę z Urzędu Pracy, ale to się
zmieniło.
Pani Bożena Kolaszyńska (Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złocieńcu):
My wyciągamy stosowne konsekwencje. Każda osoba ubiegająca się o pomoc jest
rozpatrywana indywidualnie. Przepisów nie zmienimy. Niestety nie bierze się pod uwagę
naszych głosów. Pomoc społeczna to jedna z gałęzi życia społecznego, gdzie przepisy
zmieniają się najczęściej.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Dziękujemy za wykonywany zakres obowiązków.
W CIS-ie mamy grupę porządkową, ogrodniczą i inne. Ludzie są zadowoleni, że mają pracę,
nawet przy tak niskich zarobkach.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
CIS otrzymuje od gminy 60 tysięcy złotych rocznie. Pracownicy CIS zajmują się się
utrzymaniem parków, placów zabaw, klombów, kwiatów. Wiemy, że gdybyśmy wybrali
firmę do tych zadań to zapłacilibyśmy o wiele więcej. Obecnie na naszym terenie
utrzymaniem porządku zajmuje się CIS, ZUK, firma prywatna spoza Złocieńca, która wygrała
przetarg (do koszenia traw).

Punkt 9: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013 – druk nr 525.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Na terenie gminy Złocieniec działa 49 organizacji pozarządowych zarejestrowanych w
Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim i Krajowym Rejestrze Sądowym w
Koszalinie. W 2013 roku gmina Złocieniec na kwotę 119.000,00 zł w trybie otwartych
konkursów ofert w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zleciła
5 organizacjom pozarządowym organizację zadań publicznych. W przedsięwzięciach
zrealizowanych w 2013 roku uczestniczyły dzieci, młodzież z terenu gminy Złocieniec, jak
również osoby dorosłe. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu zawarto 14 umów z 10 organizacjami na kwotę
279.600,00 zł.

Punkt 10: Sprawozdanie z działalności klubów i stowarzyszeń sportowych za 2013 rok.
Analiza efektów dofinansowania tych organizacji – druk nr 526.

Radny Jan Macul:
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Zapisy ze Sprawozdania są ogólnie dostępne, więc nie będę ich teraz przedstawiał.
Jest już nowy ranking dotyczący klubów sportowych, których członkami są dzieci i
młodzież. Na 204 kluby UKS Traper zajął 14 miejsce, MKS Junior 85 miejsce, Klub Karate
Kyokushin 128 miejsce i UKS Orlik (tenis stołowy) 199 miejsce.
Pan Grzegorz Wrzesiński (Przewodniczący Rady Sportu):
Jako prezes ZTTS i przewodniczący Rady Sportu dziękuję, że kluby i stowarzyszenia
sportowe nie są zdane w swoich działaniach tylko na samych siebie. Mamy wsparcie ze
strony Burmistrza, Rady Miejskiej i Pana Jacka Kozłowskiego, z którym doszliśmy do
porozumienia w sprawie stawek za wynajem hali sportowej. Młodzież i dzieci mają teraz
bardzo dobre warunki do rozwoju sportowego. Brakuje w Złocieńcu jeszcze parku linowego
na zapleczu stadionu, toru saneczkowego, lodowiska i basenu lub pływalni. Dziękuję
Przewodniczącemu Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki o podniesienie tematu
wynagrodzenia instruktorów sportowych. Przy najbliższym posiedzeniu Rady Sportu
poddam pod dyskusję tą propozycję. Przekażę również, że w przypadku, gdy klub sportowy
pozyska środki unijne na jakieś działania to będzie mógł środki z gminy przeznaczyć na
wynagrodzenie instruktorów. Kluby i Stowarzyszenia nie wszystkie zbierają składki
członkowskie, które mogłyby zasilić ich budżety.
Pani Grażyna Piórkowska:
Namówiłam syna, aby trenował najmłodszych. Ja staram się mu pomagać. Składki
członkowskie są dość duże. Od gminy otrzymujemy 30% całości naszego budżetu.
Pozyskujemy środki z innych źródeł. Zastanawiamy się nad uruchomieniem sekcji
„młodzików”.
Pan Eugeniusz Gawryłow (MKS „Olimp”):
„Olimp” przyjmuje zawodników z „Orlika”, którzy osiągają sukcesy. Mamy również grupę
„Trampkarzy”. Wszyscy instruktorzy posiadają stosowne licencje. Już trzeci rok z rzędu
otrzymujemy dotację od gminy w wysokości 75 tysięcy złotych. Płace instruktorów są bardzo
niskie i dlatego pracują oni zawodowo. Powinniśmy doprowadzić do tego, aby płace
podnieść.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na
rok 2014 – druk nr 528;

Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy):
Jedna ze zmian dotyczy odszkodowania po pożarze.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLV/378/2014 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:
Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 11: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy
Złocieniec na lata 2014-2024 – druk nr 529;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLV/379/2014 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:
Małgorzata Janda, Kazimierz Korzeniowski, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
3) zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2013 – 2017 oraz zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Złocieniec – druk nr 531;

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Omawiany projekt uchwały daje możliwość wykupu mieszkań w dwóch budynkach przy
ulicy Podmiejskiej 24 i 26 na wniosek mieszkańców tych budynków. Mówi także o wymianie
stolarki drzwiowej i okiennej przez ZGM.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLV/380/2014 zmieniającą uchwałę w
sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec
w latach 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu 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, Jerzy Uchroński, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – druk nr
532;

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Do Związku zostali przyjęci nowi członkowie, w związku z czym należy zmienić Statut.
Kolejne zmiany dotyczą spraw regulaminowych. Zadania Związku zostają rozszerzone, ale w
dalszym ciągu wiążą się z ochroną środowiska. Oprócz Drawska i Złocieńca już wszyscy
członkowie podjęli stosowne uchwały. W chwili obecnej Związek jest zaangażowany w
oczyszczalnie przyzagrodowe. Warunkiem przystąpienia do tego projektu było znalezienie
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chętnych na 50 takich oczyszczalni. Na poziomie jednej gminy byłoby to bardzo trudne, ale
na terenie gmin wchodzących w skład Związku, udało to się. Osoba, u której znajdzie się
oczyszczalnia przyzagrodowa zapłaci tylko 10% jej wartości, czyli ok. 11 tysięcy otrzyma
dopłaty.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLV/381/2014 w sprawie
zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, 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, Jerzy Uchroński, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
5) w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysa sołectwa Rzęśnica – druk nr 533.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 533.
Chcieliśmy w dniu dzisiejszym podziękować Panu Tadeuszowi Kuchto za dotychczasową
pracę, ale niestety nie przyszedł na sesję. Wysłaliśmy więc podziękowania, kwiaty oraz
symboliczny prezent i właśnie otrzymaliśmy sms-em podziękowania od Pana Kuchto.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLV/382/2014 w sprawie
ogłoszenia wyborów sołtysa sołectwa Rzęśnica, 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, Jerzy Uchroński, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie odmowy uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań
Burmistrza Złocieńca w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z
rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie gminy
Złocieniec – druk nr 534;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 534.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym (12 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLV/383/2014 w sprawie odmowy
uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań Burmistrza Złocieńca w
sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na
odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Złocieniec, 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, Jerzy Uchroński, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
7) zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Złocieniec – druk nr 535;

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na terenie Osiedla Czaplineckiego powstaje myjnia bezdotykowa.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLV/384/2014
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 byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Jerzy Uchroński, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
8) w
sprawie
uzgodnienia
projektu
uchwały
Sejmiku
Województwa
Zachodniopomorskiego w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego – druk nr
536;

Radny Stanisław Picheta:
Proponuję w § 4 w pkt 6 rozszerzyć zapis dotyczący tramwajów wodnych o jezioro Siecino.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) poddała propozycję
Radnego Pichety pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 2 głosy “wstrzymujące się”) – przyjęła powyższą zmianę do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem poprawki za wyjątkiem Radnych: Zbigniewa Janiszewskiego i
Jana Macula, którzy wstrzymali się od głosu. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Małgorzata Janda, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) poddała pod głosowanie
projekt uchwały na druku nr 536.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLV/385/2014 w sprawie
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uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie
Drawskiego Parku Krajobrazowego, 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, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
9) w sprawie zmian w podziale gminy Złocieniec na stałe obwody głosowania, ustaleniu
ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – druk nr 537;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) poddała pod głosowanie
projekt uchwały na druku nr 537.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLV/386/2014 w sprawie
zmian w podziale gminy Złocieniec na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich granic i
numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 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, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 12: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) przypomniała o obowiązku
złożenia oświadczeń majątkowych przez Radnych do dnia 30 kwietnia br.
Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury):
2 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zrobiła prezent dla
Biblioteki przekazując 7813 woluminów o wartości 74 tysięcy złotych.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Brygada miała dwie biblioteki o takim samym księgozbiorze. Likwidowali jedną z nich i
dlatego przekazali dla nas te książki. Dziękujemy za przychylenie się do propozycji ZOK o
zasilenie naszej biblioteki.
Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury):
Przejrzeliśmy cały księgozbiór. Jest tam wiele książek związanych z Wojskiem Polskim. W
związku z tym chcemy wydzielić specjalny dział poświęcony tej tematyce. W maju będzie
tydzień bibliotek.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Otrzymaliśmy zaproszenie do Siemczyna na 15 maja br. Ja nie mogę w tym spotkaniu
uczestniczyć, ale jeżeli są chętni to zapraszam.
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Radna Grażyna Kozak:
Ja byłam na takim spotkaniu w roku ubiegłym, było bardzo ciekawe, wiec chętnie pojadę i w
tym roku.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Byliśmy w Bollewick na wspólnym posiedzenie komisji Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Komisji ds. Energii Parlamentu MPP. Pokazano nam m.in. jak
można ze zwykłej obory zrobić budynek użyteczny.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dotyczy to odnawialnych źródeł energii. Jest duże zainteresowanie biogazownią. Podpisałem
list intencyjny o zasilanie naszej kotłowni. Także powiat postąpił tak samo w stosunku do
Domu Pomocy Społecznej w Darskowie. Powinniśmy według mnie brać przykład z
Niemców, którzy dążą do tego, aby w dużym stopniu wytwarzanie energii elektrycznej
pochodziło z OZE.
Radny Andrzej Kozubek zapytał, do kogo należy brzeg jeziora Siecino w Cieszynie. Teren
ten wymaga uporządkowania.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Doszło do spotkania w tym temacie. Do momentu wytyczenia brzegu jeziora nic nie można
tam zrobić ze względu na określenie zakresu prac do wykonania dla każdego właściciela.
Radna Elżbieta Frankowska:
Zapraszam w imieniu Młodzieżowej Rady MiG Złocieniec na Dzień Flagi. O godzinie 12.00
odbędzie się happening przed Urzędem Miejskim, a następnie na deptaku.

Punkt 13: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XLV Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 13.04).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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