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P R O T O K Ó Ł NR XLVII/2014
z XLVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 29 maja 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR XLVII/2014
z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 29 maja 2014 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 13 Radnych, co stanowi 87 %
składu osobowego (Radni: Kazimierz Korzeniowski, Mirosław Żurek 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 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 XLVII Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o jej terminie. Następnie odczytała porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z XLV i XLVI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 551.
5. 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. Sprawozdania z działalności Stowarzyszeń Abstynenckich „Carpe Diem” i „Nike” za
2013 rok – druk nr 544.
9. Informacja na temat działalności Złocienieckiego Ośrodka Kultury w 2013 roku – druk nr
545.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Złocienieckiego Ośrodka
Kultury w Złocieńcu za 2013 rok – druk nr 539;
2) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec
udzielanych w ramach pomocy de minimis – druk nr 540;
3) zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr
541;
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4) w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości,
deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i
obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników do ww. deklaracji i
informacji – druk nr 548;
5) zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu gminy Złocieniec – druk nr 542;
6) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy
Złocieniec w 2014 roku – druk nr 543;
7) w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu – druk
nr 547;
8) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2014
– druk nr 549;
9) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata
2014-2024 – druk nr 550;
10) 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;
11) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez gminę Złocieniec udziałów spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu – druk
nr 546.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca przedstawiła propozycje zmian do porządku obrad:
ZMIANA I: W punkcie 10 w podpunkcie 10 druk nr 530 zastępuje się drukiem nr 530 A 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 A;”;

Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję zmiany nr I 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:
Kazimierz Korzeniowski, Mirosław Żurek) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do Protokołu.
ZMIANA II: Do punktu 10 dodaje się podpunkt 12) w brzmieniu: „zmieniającą uchwałę w
sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od
nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za
inkaso – druk nr 552”;
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję zmiany nr II 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:
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Kazimierz Korzeniowski, Mirosław Żurek) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do Protokołu.

Punkt 3: Przyjęcie Protokołów z XLV i XLVI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XLV Sesji odbytej w dniu 24 kwietnia 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 XLV/2014 z XLV Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
głosowania byli nieobecni Radni: Kazimierz Korzeniowski, Mirosław Żurek) - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XLVI Sesji odbytej w dniu 9 maja 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 XLVI/2014 z XLVI Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 9 maja 2014 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
głosowania byli nieobecni Radni: Kazimierz Korzeniowski, Mirosław Żurek) - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 551.

W punkcie 4 porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radna Małgorzata Janda zgłosiła:
1)
2)

interpelację w sprawie zagospodarowania terenu przy ulicy Wielkopolskiej
(zagospodarowanie terenu dla dzieci, postawienie ławek przy blokach);
wniosek w sprawie skoszenia trawy przy ulicy Brzozowej i Leśnej.

3

Trybuna Obywatelska:

Pan Jan Sciurkowski zwrócił się z prośbą:
1) o postawienie kilku ławek przy ulicy Mickiewicza (prośba Związku Kombatantów);
2) o wykonanie chodnika po prawej stronie Dworca PKP na odcinku 80 metrów;
3) o poprawę obecnego stanu przejść podziemnych na perony na Dworcu PKP;
4) o wykoszenie trawy na działce nr 81/17;
5) o wykonanie chodnika do garaży (za Dworcem PKP) lub ograniczenie tam prędkości
do 20 km/h lub wyrównanie drogi na odcinku 50 metrów;
6) wykonanie kanalizacji przy budynku znajdującego się na działce nr 81/17.
Zapytał także, jak daleko są zaawansowane prace dotyczące przekazania Dworca PKP dla
gminy.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Obecnie na terenie miasta są wykaszane trawy. Już niedługo zaczną kosić trawę również na
Osiedlu Pomorskim. Natomiast jeśli chodzi o plac zabaw to przy ulicy Wielkopolskiej
znajduje się teren prywatny, więc gmina nie może go zagospodarować. Plac zabaw powstanie
przy ulicy Brzozowej.
Na terenie byłego PKP działa obecnie 9 spółek. Rozmawiałem z Pełnomocnikiem ds. rozmów
z samorządami w sprawie przejęcia budynku Dworca PKP. Poinformował mnie, że jak
zostanie wykonana cała inwentaryzacja to ich główny dyrektor podejmie ostateczną decyzję.
Przewidywany termin to sierpień – wrzesień br..
Odnośnie przejścia podziemnego na perony to została już opracowana dokumentacja
techniczna w roku ubiegłym. Realizacja zadania ma nastąpić w tym roku. My wykonamy
ogrodzenie tego terenu.
Na ulicy Dworcowej nie ma kanalizacji deszczowej. Jest problem z odprowadzeniem wody
w kierunku Dworca PKP.
W sprawie ustawienia ławek przy ulicy Mickiewicza wystąpimy do zarządcy drogi, czyli do
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

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 27 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku
o zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres 5 lat oraz posiedzenie w sprawie
rozpatrzenia Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2013 rok.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:

4

w dniu 22 maja 2014 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w Złocieńcu)
w sprawie rozpatrzenia materiałów na XLVII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
w dniu 22 maja 2014 r. – w temacie:
- ocena wykonania budżetu gminy w 2013 roku oraz zapoznanie się z projektem
sprawozdania finansowego.
Radny Jan Macul (Przewodniczący Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
w dniu 15 maja 2014 r. – w temacie:
- ocena merytoryczna działalności Złocienieckiego Ośrodka Kultury.
Komisja bardzo wysoko oceniła działalność Złocienieckiego Ośrodka Kultury i całoroczną
ofertę kulturalną dla mieszkańców.
w dniu 22 maja 2014 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w Złocieńcu)
w sprawie rozpatrzenia materiałów na XLVII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
w dniu 22 maja 2014 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w Złocieńcu)
w sprawie rozpatrzenia materiałów na XLVII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
w dniu 27 maja 2014 r. – w temacie:
- rozpatrzenie pisma „DOMAR” Spółka Jawna;
- wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres 5 lat.
Radny Andrzej Kozubek (Członek Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
- w dniu 21 maja 2014 r. – w temacie dróg wiejskich na terenie gminy Złocieniec.
Komisja wraz z zaproszonymi na posiedzenie Sołtysami gminy Złocieniec, zawnioskowała w
sprawie przeprowadzenia gruntownego remontu dróg na sołectwach w ramach środków
wydzielonych w budżecie gminy na 2014 rok - wskazując w pierwszej kolejności:
- drogę z Bobrowa do Złocienca (w kierunku ulicy Piaskowej);
- drogę kolonia Kosobudki (do granicy gminy Złocieniec);
- drogę Warniłęg – Rzepowo (do granicy lasu);
- drogę Rzęśnica – w kierunku jeziora;
- drogę Cieszyno w kierunku „kapliczki”;
- drogę Stawno – Kosobydy;
- drogę Stare Worowo w kierunku ścieżki rowerowej;
- drogę Bobrowo (pod wiaduktem) w kierunku drogi krajowej nr 20;
- drogę Lubieszewo – Błędno (równiarka);
- drogę Cieszyno – w kierunku do Głęboczka;
- drogę Stawno – Linowno.
- w dniu 22 maja 2014 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w Złocieńcu)
w sprawie rozpatrzenia materiałów na XLVII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Komisji organizacyjnej):
Komisja organizacyjna w maju nie odbyła żadnego posiedzenia.

Punkt 8: Sprawozdania z działalności Stowarzyszeń Abstynenckich „Carpe Diem” i
„Nike” za 2013 rok – druk nr 544.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Carpe Diem” powstało w 1995 roku. Stowarzyszenie
zajmuje się udzielaniem wsparcia osobom z problemem alkoholowym, współuzależnionym,
bezdomnym oraz ofiarom przemocy. W 2013 roku pedagog resocjalizacyjny i instruktor
terapii uzależnień prowadzili wsparcie dla mieszkańców gminy Złocieniec poprzez udzielanie
porad:
1) pedagog resocjalizacyjny – 48 osób, w tym:
– 22 mężczyzn z problemem alkoholowym;
– 2 kobiety z problemem alkoholowym;
– 7 mężczyzn z problemem mieszanym;
– 2 kobiety z problemem mieszanym;
– 14 kobiet współuzależnionych (3 przypadki przemocy w rodzinie);
– 1 mężczyzna współuzależniony.
Ponadto pedagog resocjalizacyjny prowadził dyżur telefoniczny dla osób z problemem
alkoholowym oraz członków ich rodzin z terenu miasta i gminy Złocieniec.
2) instruktor terapii uzależnień – 79 osób, w tym:
- 52 mężczyzn z problemem alkoholowym;
- 20 kobiet z problemem alkoholowym;
- 7 osób z problemem współuzależnienia.
Jest prowadzona świetlica środowiskowa dla dzieci „Promyczek”. Celem działalności
świetlicy jest:
- zapobieganie „nudzie”, tworzenie miejsc, w którym dzieci bezpiecznie i miło spędzaja
czas wolny, respektując ważne normy zachowania;
- dążenie do większej otwartości, świadomego przeżywania emocji, nauczanie radzenia
sobie w trudnych sytuacjach;
- kształtowanie takich cech, jak: samodzielność działania, odpowiedzialność i
zdyscyplinowanie, gospodarność, poszanowania własności, motywacja do działania;
- wzmocnienie poczucia własnej wartości;
- rozwijanie zainteresowań;
- kształcenie postaw prospołecznych;
- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nike” w Złocieńcu swoje zadania na terenie miasta i
gminy Złocieniec wykonuje już od 15 lat. Członkowie Stowarzyszenia każdego roku
organizują spotkania dla dzieci, ich rodziców i młodzieży, rajdy rowerowe, wyjazdy
trzeźwościowe, ogniska, a wszystko po to, aby propagować ideę trzeźwego życia. Przy
Stowarzyszeniu działa grupa osób uzależnionych i współuzależnionych. W 2013 roku
Stowarzyszenie zorganizowało trzy wyjazdy na ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe do:
Częstochowy, Lichenia i Skrzatusza. Wyjazdy te miały na celu spotkania z osobami
trzeźwiejącymi z całej Polski, wymianę doświadczeń oraz uczestnictwo w mitingach, a także
udział w indywidualnych terapiach z profesjonalistami.
Radna Małgorzata Janda:
Widać, jak ważną i dobrą pracę wykonują te Stowarzyszenia. Odnosi to bardzo duży skutek
wśród dzieci i młodzieży. Serdecznie dziękuję za tak szeroką działalność. Widzimy, jak dużą
rzeszę ludzi skupiają wokół siebie.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
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My również dziękujemy za pracę, jaką wykonują na rzecz naszych mieszkańców. Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych również odgrywa dużą rolę w tych
pracach.

Punkt 9: Informacja na temat działalności Złocienieckiego Ośrodka Kultury w 2013
roku – druk nr 545.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Działalność Złocienieckiego Ośrodka Kultury jest prowadzona w następujących obiektach:
- przy ulicy Połczyńskiej 6 (Ośrodek Kultury i Kino Mewa);
- przy ulicy 3 Pułku Piechoty 2 (Biblioteka Publiczna);
- przy ul. Obrońców Westerplatte (Filia Nr 1 Biblioteki);
- przy ulicy Wolności 6 (sala widowiskowa);
- w świetlicach wiejskich: w Bobrowie, Darskowie, Starym Worowie, Warniłęgu,
Cieszynie, Rzęśnicy, Kosobudach, Stawnie i Lubieszewie.
W 2013 roku Złocienieckie Ośrodek Kultury był organizatorem kilkudziesięciu przedsięwzięć
kulturalnych na terenie gminy Złocieniec, a także współorganizatorem wielu różnych działań
z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami, m.in.:
1) Koncert – Gala Noworoczna;
2) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (koncerty, licytacje, kwesta);
3) Dzień Babci i Dziadka;
4) Koncert Starego Dobrego Małżeństwa;
5) Koncert Buki z ekipy MaxFlo;
6) Koncert w ramach cyklu „PRO – Rozwijamy Region w Dobrym Tonie”;
7) Koncert zespołu LOKA;
8) Koncert – Szanty nad jeziorem Lubie;
9) Koncert Inauguracyjny Rok Kultury;
10) Koncert w wykonaniu Koszalińskiej Filharmonii im. Stanisława Moniuszki pod batutą
Rubena Silvy;
11) Festiwal Piosenki Przedszkolnej;
12) Koncert charytatywny na rzecz chorego Dominika;
13) Spotkanie z seniorami – prezentacja multimedialna pt.: „Zima w poezji polskiej i
malarstwie”, Spotkanie autorskie z Janem Nowickim – cenionym aktorem teatralnych
i filmowym;
14) Impreza rozrywkowa: Klockologia i zespół Drumbastic;
15) Festyn – Dzień Dziecka;
16) Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem: „Złocieniecki Interfolk”;
17) Turniej gier planszowych;
18) I Piknik Ogródków Działkowych „Barwy Ogrodu”;
19) Dożynki Gminne w Cieszynie;
20) Impreza filmowa z konkursami „Dyniowin”;
21) Przegląd filmowy – aktorzy drugiego planu;
22) Spektakl (Monodram Hanny Śleszyńskiej na Dzień Kobiet);
23) Spektakl kabaretu Ciach;
24) Spektakl Wieczór z Kabaretem z lat XX (Program „Kabaret 20 lecia
międzywojennego, czyli humor i piosenki z tamtych lat”);
25) Kabaret pod Wyrwigroszem;
26) Warsztaty tańca breakdance;
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27) Książka i szycie sposobem na życie – czyli kreatywne warsztaty z tkaniną i książką
(zajęcia rękodzieła w czasie ferii zimowych);
28) Gra uliczna – „Kolory Wąsawy”;
29) Z kulturą przez lato – wakacje 2013;
30) Warsztaty z aktorem Lechem Dyblikiem;
31) Happening z okazji 100-lecia Dębu;
32) Warsztaty Bębniarskie;
33) Jarmark wielkanocny;
34) Konkurs „Palmy, Pisanki Wielkanocne – kultura tradycji wielkanocnej w powiecie
drawskim”;
35) Konkurs „Najpiękniejszy pomnik przyrody w mojej gminie”;
36) II Ogólnopolski Konkurs Tkaczy;
37) Konkurs plastyczno-fotograficzny „Dąb Antek w czterech porach roku”;
38) Jarmark bożonarodzeniowy;
39) Konkurs na „Najpiękniejszą Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową”;
40) Fotografia podwodna Dariusza Kosińskiego – wystawa;
41) Malarstwo olejne „Ogrody...” Ewy Kamińskiej – wystawa;
42) Malarstwo olejne twórców Galerii Piwnica „Wiosenne impresje – kwiaty” (wystawa);
43) Wystawa grafiki, tkaniny „Archeologia obrazu” Hanny Żywieckiej;
44) Wystawa prac dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia plastyczne i ceramiczne z
okazji zakończenia roku kulturalnego;
45) Fotografie i stare pocztówki – wystawa z okazji 680 lecia Złocieńca;
46) Pamiątki NSZZ „Solidarność” – Piotr Wrzask – wystawa;
47) Fotografie „Islandia” Leszek Paradowski – wystawa;
48) Wystawa z okazji 11 listopada;
49) Rysunek satyryczny Jerzego Bochyńskiego w rocznicę jego śmierci – wystawa;
50) Fotografie Koła Łowieckiego „Żbik” Złocieniec;
51) Wystawa szopek bożonarodzeniowych.
W 2013 roku działalność artystyczna oparta była na prowadzeniu kół zainteresowań, sekcji i
zespołów artystycznych. ZOK organizował zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne, plastyczne,
ceramiczne i teatralne. Działalność Kulturalna prowadzona jest poprzez:
1) Zespół „Chochliki”;
2) Zespół wokalny;
3) Duety wokalne;
4) Trio wokalne;
5) Solistów;
6) Naukę gry na pianinie;
7) Zajęcia plastyczne;
8) Zajęcia ceramiczne;
9) Zajęcia muzyczne;
10) Rysunek i malarstwo;
11) Zespół taneczny „Duże Złocienie”;
12) Zespół taneczny „Małe Złocienie”;
13) Zespół śpiewaczy „Darskowiacy”;
14) Grupę tańca Flamenco;
15) Młodzieżową grupę tańca break dance Remittance of Skills;
16) Grupę Cheerleaderek;
17) Warsztaty teatralne
oraz działalność biblioteczną.
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Radna Elżbieta Frankowska:
Wielkim plusem działalności Ośrodka Kultury jest wychodzenie ze swoimi działaniami na
zewnątrz. Dzieci z „Promyczka” dużo korzystają z zajęć w Ośrodku. Dziękuję w imieniu
stowarzyszeń za wszystkie działania.
Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury):
Dziękuję za ciepłe słowa oraz za przeprowadzoną inwestycję, dzięki której możemy w
komforcie pracować. Czasami słyszę, że w Złocieńcu nic się nie dzieje. Ludzie oczekują
dużych imprez, ale one są bardzo drogie. Aby zaprosić na występ gwiazdę np. Golec
uOrkiestra lub Perfect to trzeba mieć 100 tysięcy złotych za 1 godzinę. W Drawsku wydają na
ten cel 200 tysięcy złotych rocznie. Mi bardziej zależy na edukacji kulturalnej niż na
rozrywce. Pani Dyrektor Przedszkola Gminnego organizuje występy teatralne dla
przedszkolaków, które uczą się, że trzeba chodzić do kina i do teatru, że spektakle ogląda się
w ciszy i że nie je się podczas występów. Za rozrywkę niech płacą Ci co mają korzyści z
takich koncertów, np. browary.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Złocienieckiego
Ośrodka Kultury w Złocieńcu za 2013 rok – druk nr 539;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 539.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVII/388/2014 w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Złocienieckiego Ośrodka Kultury
w Złocieńcu za 2013 rok, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Kazimierz Korzeniowski, Jan Macul, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec
udzielanych w ramach pomocy de minimis – druk nr 540;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVII/389/2014 w
sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w
ramach pomocy de minimis, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Kazimierz Korzeniowski, Jan Macul, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
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Punkt 10: Podjęcie uchwał:
5) zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk
nr 541;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Uchwała ta pozwoli na obniżenie podatku od nieruchomości dla gestorów turystyki.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVII/390/2014
zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Kazimierz Korzeniowski, Jan Macul, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości,
deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników
do ww. deklaracji i informacji – druk nr 548;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Zmieniamy wysokość podatku od nieruchomości to również musimy zmienić wzory
deklaracji.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVII/391/2014 w
sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na
podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników do ww. deklaracji i informacji,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Kazimierz Korzeniowski, Jan Macul, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
7) zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu gminy Złocieniec – druk nr 542;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVII/392/2014
zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu 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:
Kazimierz Korzeniowski, Jan Macul, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
8) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy
Złocieniec w 2014 roku – druk nr 543;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 543.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVII/393/2014 w
sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Złocieniec w
2014 roku, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Kazimierz Korzeniowski, Jan Macul, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
9) w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu –
druk nr 547;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Zmieniły się zadania M-GOPS, wiec należy zmienić również Statut Ośrodka.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVII/394/2014 w
sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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:
Kazimierz Korzeniowski, Jan Macul, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
10) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2014 – druk nr 549;

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
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W przetargu, który odbył się poprzez Lokalną Grupę Rybacka, a dotyczył UKS „Szkwał”
zaoszczędziliśmy 10 tysięcy złotych. Chcemy zasilić tą kwotą modernizację hangaru na
Wyspie OSTRÓW.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy):
Należy dokonać następujących poprawek w projekcie uchwały:
W załączniku nr 1 dopisujemy w dziale 926 rozdział 92605 § 6660 „zwrot niewykorzystanej
dotacji przez UKS „Szkwał” – 10.000,00 zł.”
W załączniku nr 2 w dziale 700 rozdział 70005 § 4300 dodajemy 10.000,00 zł na remont
hangaru na Wyspie OSTRÓW.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w.w. zmianę:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (8 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 4 głosy “wstrzymujące się”) przyjęła w.w. zmianę.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem zmiany za wyjątkiem Radnych: Elżbiety Frankowskiej,
Małgorzaty Jandy, Mirosława Kacianowskiego, Jerzego Uchrońskiego. Podczas głosowania
byli nieobecni Radni: Kazimierz Korzeniowski, Jan Macul, Mirosław Żurek – lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Radny Mirosław Kacianowski:
Nie zgadzam się na to żeby zmniejszać środki na remonty chodników i oświetlenie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Pomniejszone zostały środki dotyczące ulicy Armii Polskiej oraz Ogrodowej (po 9 tysięcy
złotych). Kwoty te przesunęliśmy do zadania dotyczącego zagospodarowania terenu przy
jeziorze Maleszewo. W Wieloletniej Prognozie Finansowej mamy zadania zaplanowane na
kilka lat. Nie wystarczy nam środków w tym roku na wykonanie tych dwóch ulic, więc
planujemy brakujące środki pokryć z budżetu roku 2015. Kwota z oświetlenia to 2x po 5
tysięcy złotych i 1x 15 tysięcy złotych.
Radny Mirosław Kacianowski:
Czy w tym roku będzie wykonane oświetlenie na ulicy Bohaterów Monte Cassino, ul.
Wiosennej i Osiedlu Pomorskim?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Tak.
Radna Małgorzata Janda:
Środki na oświetlenie Osiedla Pomorskiego zostały uszczuplone o 15 tysięcy złotych. Jest to
połowa całej kwoty. Na Osiedlu tym jest obecnie bardzo ciemno, głównie na ul.
Koszalińskiej, Szczecińskiej i Warszawskiej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na oświetlenie Osiedla Pomorskiego jest zaplanowana kwota 60 tysięcy złotych. Jak
pomniejszymy ją o 15 tysięcy to zostanie jeszcze spora kwota. Należy pamiętać, że w części
ulice na Osiedlu Pomorskim mają prywatnego właściciela i gmina nie może tam stawiać
oświetlenia.
Radny Jan Rudy:
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Przy ulicach, które są własnością prywatną nikt jeszcze nie mieszka. Nam chodzi o ulice:
Warszawską, Szczecińską, Pyrzycką i Koszalińską.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 549 po
zmianach:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (9 głosów “za”, 3 głosy
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVII/395/2014 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 za wyjątkiem Radnych: Elżbiety Frankowskiej,
Małgorzaty Jandy, Mirosława Kacianowskiego, którzy byli przeciwni uchwale oraz Radnego
Jerzego Uchrońskiego, który wstrzymał się od głosu.. Podczas głosowania byli nieobecni
Radni: Kazimierz Korzeniowski, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
11) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na
lata 2014-2024 – druk nr 550;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (9 głosów “za”, 2 głosy
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVII/396/2014 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 za wyjątkiem Radnych: Małgorzaty Jandy,
Mirosława Kacianowskiego, którzy byli przeciwni uchwale oraz Radnej Elżbiety
Frankowskiej, która wstrzymała się od głosu.. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Kazimierz Korzeniowski, Stanisław Picheta, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
12) 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
530A;

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Projekt uchwały jest zgodny z sugestiami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVII/397/2014 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
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organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Kazimierz Korzeniowski, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
13) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez gminę Złocieniec udziałów spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu –
druk nr 546;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVII/398/2014 w
sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez gminę Złocieniec udziałów spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka 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. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Kazimierz Korzeniowski, Stanisław Picheta, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
12) zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso – druk nr 552.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały na druku nr 552.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVII/399/2014
zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego,
leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Kazimierz Korzeniowski, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 11: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Mieszkaniec Złocieńca:
Czy jest możliwość wyznaczenia na słupach ogłoszeniowych miejsc dla poszczególnych
komitetów wyborczych? Podczas ostatnich wyborów samorządowych prawie doszło do
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rękoczynów ze strony jednego z komitetów.
Wczoraj byłem w Zakładzie Usług Komunalnych w sprawie sceny dla Szkoły Podstawowej
Nr 2. Zostałem zaatakowany przez radnego. Chciał mnie wyprosić. Mówi się, że ja robię
jakieś zdjęcia. Nie wiem, czy przy Radzie działa jakaś komisja etyki? Ja co widziałem
zeznałem według mojego sumienia. To jest okradanie ludzi, którzy nie mają pieniędzy na
chleb.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Miejsca na umieszczanie materiałów wyborczych jest wskazane Zarządzeniem. Słupy
ogłoszeniowe są ogólnodostępne i każdy może na nich wieszać ogłoszenia. My wydzieliliśmy
na tych słupach czarnym pasem miejsce na nekrologi. Nie da się sprawiedliwie podzielić
słupy na poszczególne komitety wyborcze.
Nie ma jeszcze wyroku Sądu, a Pan z góry zakład, że ktoś jest winien. Jak wchodzi się na
teren jakiegoś zakładu to trzeba zgłosić się do Prezesa. Każdego obowiązują takie formy i
gdyby tak Pan postąpił to na pewno nie byłoby tego zdarzenia.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W sprawach prywatnych Rada nie będzie interweniować.
Radny Zbigniew Janiszewski:
Jutro o godzinie 13.30 odbędzie się rozprawa kończąca sprawę. Czy ktoś zgłosił, że nie dostał
posiłku?
Mieszkaniec Złocieńca:
Ja zeznałem to co widziałem. Ja zapytałem tylko Pana Janiszewskiego, gdzie ma być scena
ładowana.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Proszę złożyć na piśmie swoje zarzuty.
Pani Wanda Beker (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu):
Pana wypowiedź uderza w godność Ośrodka. Proszę o ostrożność w swoich wypowiedziach.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Pan Janiszewski nie jest Prezesem ZUK-u.
Odbył się już dwukrotnie turniej miast z udziałem Złocieńca: w Goleniowie oraz w
Pyrzycach. Teraz odbędzie się w Złocieńcu. Wspólnie zadecydowaliśmy, że będzie to spływ
kajakowy. Drużyny będą liczyć od 12 do 16 osób. Spływ rozpocząłby się od mostu
betonowego w Karwicach, a zakończył przy drugim moście betonowym (Drawsko-Kalisz
Pomorski). Trasę tą można przepłynąć przez 5-6 godzin. Spływ będzie za tydzień w sobotę.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Spływ miał się odbyć 13 czerwca, ale został przesunięty na 14-go, a następnie na 7 czerwca.
Bardzo trudno zgrać wszystkie gminy razem. Jak nie będzie wystarczającej liczby chętnych
Radnych to popłyną pracownicy Urzędu i jednostek gminnych.
Radna Elżbieta Frankowska:
2 maja br. odbyły się obchody Święta Flagi. Młodzieżowa Rada przygotowała w tym temacie
happening. Młodzieżowa Rada została zauważona na mapie działań Złocienieckiego Ośrodka
Kultury i otrzymała wyróżnienie. W dniach 1-3 czerwca przedstawiciele Młodzieżowej Rady
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wraz ze mną jadą na Forum Młodzieży do Kołobrzegu. Wyjazd ten jest finansowany przez
Sekretariat Młodzieży w Szczecinie.
Pan Zdzisław Sinderman (Sołtys Darskowa):
Proszę o wykoszenie rowów przy drodze do Darskowa, ponieważ trawa bardzo wysoko już
wyrosła.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Pierwszy odcinek drogi jest nasz, ale drugi należy do powiatu.
Program Life Plus zatwierdziła Komisja Europejska na kwotę 7 mln Euro. My otrzymamy
przeszło 200 tysięcy Euro na zagospodarowanie terenu między mostem na ulicy Połczyńskiej,
a Stanicą Wodną. Zadanie to dotyczy m.in. pola biwakowego i będzie zrealizowane w latach
2014-2016. Program ten sam się finansuje: 50% kosztów ponosi Komisja Europejska, a 50%
Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Niektóre zadania wyrzucono
nam z tego programu, np. wykonanie drogi (od ulicy Połczyńskiej). Gmina mogłaby się tym
tematem zająć sama. Powrócimy do tematu, jak będzie bliżej przetargu.
Radna Elżbieta Frankowska:
Czy most do Parku Żubra będzie wyremontowany?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
My chcieliśmy wykonać ten most w ramach tego programu, ale niestety nie udało nam się to.
Radny Stanisław Picheta:
Trzeba wyremontować ulicę 11-go Listopada, bo właśnie tą ulicą będzie jedno z dojść na ten
teren.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Modernizacja ulicy 11-go Listopada, Armii Polskiej oraz Ogrodowej jest zaplanowana na
2015 rok. Zaczęliśmy od wykonania pierwszych schodów przy ulicy 11-go Listopada. Na tej
ulicy zakres robót jest bardzo duży (nawierzchnia ulicy, chodniki, oświetlenie oraz schody – 3
sztuki). Wykonamy te prace etapami. Chcielibyśmy wykonać prace w szerszym zakresie. Jest
tam problem z kanalizacją deszczową. Zaplanowano na tym terenie oświetlenie stylowe. Nie
wiem jeszcze jaką wersje wybierzemy.
Radny Stanisław Picheta:
Może należałoby przemyśleć zamianę działek za garaże i przesunąć schody.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Problem z garażami rozwiąże się, gdy gmina zaproponuje inne garaże. Trzy osoby
przekształciły swoje garaże na własność. Musielibyśmy wybudować garaże dla wszystkich
osób, ponieważ pozostałe osoby wniosły już nakłady. Schody i tak musimy wykonać,
ponieważ są tam potrzebne.
Radna Elżbieta Frankowska:
Przy drugich schodach jest wyrwa, którą trzeba zabezpieczyć.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Co roku piszę wnioski do budżetu w sprawie ulicy 11-go Listopada.
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Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XLVII Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 12.10).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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