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P R O T O K Ó Ł NR XLVI/2014
z XLVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 9 maja 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR XLVI/2014
z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 9 maja 2014 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 11 Radnych, co stanowi 73 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- Zastępca Burmistrza Złocieńca – Pan Piotr Antończak,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski.
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała – Kierownik BRM – Dorota Kowalczyk

Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XLVI Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Urszula Ptak (godz.
8.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 11 radnych) .
Przewodnicząca poinformowała, że Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Złocieńca
z dnia 6 maja 2014 roku oraz zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym.
Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni porządek
obrad XLVI Sesji otrzymali wraz z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała
porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego – druk nr 538.
4. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski, oświadczenia.
5. Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca zapytała, czy są propozycje zmiany porządku obrad.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do punktu 3 porządku obrad.

Punkt 3: Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego –
druk nr 538.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Zrobili Państwo, na wniosek Radnego Pichety, zastrzeżenie do uchwały dotyczącej
Drawskiego Parku Krajobrazowego. W Czaplinku projekt uchwały został zaopiniowany bez
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żadnych zastrzeżeń. Zaopiniowanie z jakąkolwiek uwagą rozpoczyna całą procedurę od
początku. Chcielibyśmy, aby uchwała weszła w życie jeszcze przed sezonem, ale przy
naszym zastrzeżeniu nie będzie to możliwe. Oczywiście później będziemy mogli dokonać tej
zmiany, ale nie ukrywam, że będzie to trudne. Czaplinek domagał się tych zmian przez 8 lat.
Początkowo twierdzono, że takie zmiany są niemożliwe, ale okazało się, że jak gminy,
Drawski Park Krajobrazowy oraz komisja działająca przy Zespole Parków Krajobrazowych w
Szczecinie dojdą do porozumienia to zmiany można wprowadzić. Teraz decyzja ostateczna
jest po stronie radnych sejmiku wojewódzkiego. Jeżeli uchwała zostanie podjęta w miesiącu
maju albo czerwcu to może zafunkcjonować w sezonie turystycznym 2014 r.
Radny Stanisław Picheta:
Chciałem dobrze, nie myślałem, że taka zmiana może wywołać tyle zamieszania.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Nie każdy turysta lubi odpoczywać w całkowitej ciszy. Tak samo jak nie każdy lubi hałas.
Baza turystyczna nie jest tak dobra jakościowo, jak byśmy tego sobie życzyli.
Radny Stanisław Picheta:
Do Czaplinka przed wprowadzeniem strefy ciszy przyjeżdżało wielu turystów. Trzeba
pamiętać, że nad jeziorem Lubie nie ma strefy ciszy.
Radny Jan Macul:
Wprowadzenie strefy ciszy odbyło się na wniosek gestorów turystyki.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na terenie całego Czaplinka obowiązuje strefa ciszy. Sami o to wnioskowali. Podczas Rady
Powiatowej Radni spoza Czaplinka nie chcieli się na to zgodzić, ale przeforsowano to co
chciał Czaplinek i teraz tego żałują.
Radny Stanisław Picheta:
Od lat staramy się o zniesienie strefy ciszy.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Wniosek w sprawie wprowadzenia strefy ciszy na jeziorze Siecino zgłosiła Lokalna
Organizacja Turystyczna, a Rada w 2003 roku podjęła stosowną uchwałę. Ja byłam przeciwna
tej uchwale. Po 6 latach zaczęto walczyć o jej zmianę.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVI/387/2014 w sprawie
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 – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 4: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W Starostwie odbyło się spotkanie w sprawie kupna PKS-u. Ostrowice chcą pozbyć się
swoich 10 udziałów. Wierzchowo chce pozostać przy 6 udziałach, czyli chcą oddać 4 udziały.
Kalisz zostaje przy swoich 10 udziałach. Starostwo weźmie 5 udziałów. Proponuję jednak,
aby gmina Złocieniec przyjęła dodatkowo 9 udziałów i miała ich 19. Procentowo to
kształtowałoby się następująco:
- Starostwo (25 udziałów) – 42%;
- Złocieniec (19 udziałów) – 32%;
- Kalisz Pomorski (10 udziałów) – 16%;
- Wierzchowo (6 udziałów) – 10%.
Musielibyśmy wpłacić, jako wkład własny, kwotę 64 tysięcy złotych, a bank będzie żądał od
nas gwarancji. Wystawienie weksla nie jest problemem, ale czy możemy to zrobić? Chcemy
od Szczecinka przejąć PKS od dnia 1 sierpnia, a oni chcą, od 1 lipca.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Jaka będzie ogólna kwota wykupu?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
1,5 mln zł + VAT + kwota za materiały zgromadzone w magazynie oraz paliwo. Na rozruch
Spółka potrzebuje kredyt obrotowy.
Radny Mirosław Kacianowski:
Problem będzie przy liniach deficytowych.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Czaplinek twierdzi, że po ich gminie PKS nie jeździ. Szczecinek zrezygnował z 22 linii
deficytowych, a w tym roku zlikwidował jeszcze 8 linii. II rata ma być zapłacona dla
Szczecinka w 2015 roku. Po negocjacjach zgodzili się na sprzedaż PKS-u na warunkach
uzgodnionych i rozpoczęcie działalności PKS Złocieniec z dniem 1 sierpnia 2014 r.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Na terenie gmin, które nie mają udziałów w spółce nie powinno się jeździć na liniach
deficytowych.
Pan Leszek Modrzakowski (Sekretarz Gminy):
Należy pamiętać, że powiat ma udziały w tej firmie. Z drugiej strony jest to spółka, która
pewnie będzie rezygnowała z linii deficytowych.
Ich działalność opiera się na 3 polach działania: przewozy szkolne (Szczecinek unika tego
tematu), działalność własna i linie regularne.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jest jeszcze dużo tematów problemowych, aby Spółka PKS Złocieniec prawidłowo
zafunkcjonowała, ale jak nie będzie podpisanego Aktu Notarialnego to nie załatwimy np.
koncesji i wiele innych spraw związanych z uruchomieniem Spółki
Pan Leszek Modrzakowski (Sekretarz Gminy):
Jak do 30 czerwca nie zostanie podjęty Akt Notarialny to spółka się rozwiąże.
Radny Mirosław Żurek:
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Czaplinek zrezygnował z udziałów, a będzie korzystał z usług PKS-u?
Radny Jan Rudy:
Jak będą klienci to będziemy ich obsługiwać, a jak ich nie będzie to wytniemy te linie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dowożenie dzieci odbędzie się na zasadach zamówienia publicznego.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) poddała pod głosowanie
wniosek o przyjęcie przez gminę Złocieniec dodatkowych 9 udziałów w Spółce PKS
Złocieniec.
Radni w głosowaniu jawnym imiennych (10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos
„wstrzymujący się”) przyjęli powyższy wniosek.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem wniosku za wyjątkiem Radnego Stanisława Pichety, który
wstrzymał się od głosu (podczas głosowania byli nieobecni Radni: Kazimierz Korzeniowski,
Grażyna Kozak, Andrzej Kozubek, Jan Macul).
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Wpłynęła odpowiedź od Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Złocieńcu w sprawie
anonimowej skargi.
Urząd Wojewódzki przysłał pismo w sprawie przeprowadzonej kontroli w Radzie Miejskiej.
Jedyne zastrzeżenie dotyczy godzin przyjmowania Przewodniczącego.
Radny Jan Rudy:
Gdyby Przewodnicząca przyjmowała np. do godziny 16.30, czyli pół godziny po zamknięciu
Urzędu, to nie byłoby zastrzeżeń.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Otrzymaliśmy informację o Ogólnopolskiej Pielgrzymce Samorządu Terytorialnego na Jasną
Górę, która odbędzie się w dniu 25 maja br.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu przedłożył Radzie
Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Złocieniec sporządzoną w oparciu o analizę
sytuacji społecznej i demograficznej – stan na dzień 31.12.2013 r.
Radna Elżbieta Frankowska:
Zapraszam Państwa na moją wystawę, która odbędzie się w dniu dzisiejszym w kinie o
godzinie 18.30.
Radny Stanisław Picheta:
W 2016 roku będziemy musieli obligatoryjnie zapewnić mieszkańcom transport.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
To Powiat będzie musiał spełnić warunki, aby na terenie powiatu funkcjonował transport w
różnych formach.
Radny Jan Rudy:
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Ta spółka będzie gwarantem. Gdyby jej nie było to w 2016 roku powiat musiałby sam
zagwarantować taki transport.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ta Spółka, na początku swojej działalności, nie
będzie przynosić zysków.

Punkt 5: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła XLVI Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 9:11).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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