BRM.0002.XLVIII.2014.DK

P R O T O K Ó Ł NR XLVIII/2014
z XLVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 26 czerwca 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR XLVIII/2014
z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 26 czerwca 2014 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 14 Radnych, co stanowi 97 %
składu osobowego (Radna Małgorzata Janda nie była obecna podczas Sesji).
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
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 XLVIII 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).
Następnie Przewodnicząca odczytała porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uroczyste wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
5. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 558.
6. Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
8. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w
okresie międzysesyjnym.
9. Strategia Gminy Złocieniec na lata 2015 – 2025 – druk nr 559.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2013
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2013 i
absolutorium dla Burmistrza Złocieńca z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za
rok 2013:
1) wystąpienie Burmistrza Złocieńca;
2) sprawozdanie finansowe gminy Złocieniec za rok 2013;
3) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2013 wraz z informacją o
stanie mienia gminy Złocieniec;
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w
Koszalinie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2013;
5) wniosek komisji rewizyjnej RM w Złocieńcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2013 rok;
6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w
Koszalinie do wniosku komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy
za 2013 rok;
7) dyskusja;
8) podjęcie uchwał:
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a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy
Złocieniec za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Złocieniec za rok 2013 – druk nr 553;
b) w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2013
- druk nr 554.
11. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego – druk nr 555;
2) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania w roku 2013 procesów, o których
mowa w art. 3 ustawy o finansach publicznych (rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2013) – druk nr 556;
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2014 – druk nr 557.
12. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie sesji.

Punkt 2: Uroczyste wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Pan ppłk Jacek Papiewski (Wojskowy Komendant Uzupełnień w Szczecinku) odczytał
postanowienie Prezydenta RP z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie mianowania na pierwszy
stopień oficerski podporucznika oraz wręczył akty mianowania n/w żołnierzom rezerwy:
Pana Łukasza Błażejewicza;
Pana Bogusława Bosiackiego;
Pana Jacka Dettlaff;
Pana Mirosława Hnatewicza.
Przewodnicząca Rady, w imieniu Rady oraz Burmistrz Złocieńca złożyli gratulacje
mianowanym żołnierzom.

Punkt 3: Ustalenie porządku obrad.

Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XLVIII Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o jej terminie. Następnie odczytała propozycje zmian do porządku obrad:
ZMIANA I: Do punktu 11 dodaje się podpunkt 4) w brzmieniu: „w sprawie nadania imienia
Przedszkolu w Złocieńcu – druk nr 560”;
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję zmiany nr I do porządku obrad:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą zmianę.
Przewodnicząca Rady, podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany (podczas głosowania była nieobecna Radna
Małgorzata Janda) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.

ZMIANA II: Do punktu 11 dodaje się podpunkt 5) w brzmieniu: „zmieniającą uchwałę w
sprawie sieci prowadzonych przez gminę Złocieniec publicznych przedszkoli – druk nr 561”;
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą zmianę.
Przewodnicząca Rady, podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany (podczas głosowania była nieobecna Radna
Małgorzata Janda) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.

ZMIANA III: Do punktu 11 dodaje się podpunkt 6) w brzmieniu: „w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego – druk nr 563”;
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą zmianę.
Przewodnicząca Rady, podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany (podczas głosowania bya nieobecna Radna
Małgorzata Janda) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.
ZMIANA IV: Do punktu 11 dodaje się podpunkt 7) w brzmieniu: „w sprawie zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości – druk nr 562”;
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą zmianę.
Przewodnicząca Rady, podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany (podczas głosowania bya nieobecna Radna
Małgorzata Janda) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.
ZMIANA V: Do punktu 11 dodaje się podpunkt 8) w brzmieniu: „w sprawie wyrażenia zgody
na pokrycie przez gminę Złocieniec udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Złocieniec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu – druk nr 564”;
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą zmianę.
Przewodnicząca Rady, podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany (podczas głosowania bya nieobecna Radna
Małgorzata Janda) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.
ZMIANA VI: Do punktu 11 dodaje się podpunkt 9) w brzmieniu: „w sprawie dokonania
zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2014 - 2024 – druk nr
565”;
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą zmianę.
Przewodnicząca Rady, podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany (podczas głosowania bya nieobecna Radna
Małgorzata Janda) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.
ZMIANA VII: Do punktu 11 dodaje się podpunkt 10) w brzmieniu: „w sprawie ogłoszenia
zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4
ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – druk nr 566”;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Tego projektu uchwały nie omawialiśmy podczas wspólnego posiedzenia komisji. Proszę
Burmistrza o informację na temat druku nr 566.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zasadne jest podjęcie
załączonej uchwały, na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zgodnie z którym w przypadku
odstąpienia od otwartego konkursu ofert, odpowiednio wojewoda oraz organ jednostki
samorządu terytorialnego ogłasza zasady postępowania w sprawach udzielania dotacji, o
których mowa w ust. 2-4. Przepisy art. 14-18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się odpowiednio.
Po wyjaśnieniach Burmistrza Rada przystąpiła do głosowania nad wprowadzeniem zmiany do
porządku obrad.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła powyższą zmianę.
Przewodnicząca Rady, podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni obecni na
sali głosowali za przyjęciem w.w. zmiany (podczas głosowania bya nieobecna Radna
Małgorzata Janda) – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do Protokołu.
Punkt 4: Przyjęcie Protokołów z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XLVII Sesji odbytej w dniu 29 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 (14 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XLVII/2014 z XLVII
Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 29 maja 2014 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu (podczas
głosowania była nieobecna Radna Małgorzata Janda) - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 5: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 558.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W dniu 9 czerwca Pan Roman Beńko został wybrany na wykonawcę zadania:
„Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Maleszewo w Złocieńcu”.
Jest przygotowywana decyzja środowiskowa dla inwestycji, jaką jest budowa stacji paliw,
która ma powstać przy Inter Marche. Również niedługo inwestor wystąpi o decyzję
środowiskową odnośnie stacji paliw przy ulicy Drawskiej.
Rozpoczęto budowę dwóch biogazowni: w Darskowie i przy ulicy Piaskowej w Złocieńcu.
Będzie tam dostarczana kiszonka z 600 ha terenu.
Od pierwszego lipca na części jeziora Siecino będzie można pływać łodziami motorowymi do
40 kW w godzinach od 10.00 do 18.00 (lipiec-październik).
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Inwestor, który rozpoczął realizację zadania przy ulicy Drawskiej otrzymał dofinansowanie i
będzie zadanie to kontynuował.
Będzie modernizowana świetlica w Warniłęgu wraz z zakupem wyposażenia za ok. 130
tysięcy złotych. Jako kolejna świetlica do remontu była typowana świetlica w Kosobudach,
ale tam jest o wiele większy zakres prac.
Radny Stanisław Picheta zapytał, jaki jest termin realizacji targowiska miejskiego.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Termin zakończenia inwestycji to marzec 2015 roku. Zadanie to finansujemy w 2014 i 2015
roku. I etap prac zostanie zakończony z początkiem sierpnia br..
Radny Jerzy Uchroński:
Czy wiadomo, jakie będą skutki dla rynku pracy powstania biogazowni oraz przetwórstwa
ryb? Na jakim etapie jest budowa elektrowni fotowoltaicznych?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jeśli chodzi o zatrudnienie w biogazowni to nie będzie to duża liczba osób. Do obsługi będzie
potrzebne 3-4 osoby. Tam jest linia zmechanizowana. Nadwyżki energii cieplnej trafią do
suszarni. Większym efektem jest efekt ekologiczny. Natomiast jeśli chodzi o fotowoltaikę to
skierowaliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Nasz wniosek nie otrzymał
pozytywnej oceny. Jesteśmy z tą sprawą w Sądzie Administracyjnym.
Zakład przetwórstwa ryb planuje zatrudnić docelowo ok. 500-600 osób.
Radny Mirosław Kacianowski:
Gdyby Spółdzielnia Mieszkaniowa podpisała umowę z biogazownią na dostawę trawy, to czy
nie będzie to sprzeczne z ustawą?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie, ponieważ gmina może zagospodarowywać odpady biodegradowalne zgodnie ze swoimi
potrzebami. Przykładowo działkowcy mogą mieć swoje kompostowniki.

Punkt 6: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radna Grażyna Kozak:
Proszę o wykonanie krawężników na ulicy Prusa od skrzyżowania z ulicą Kaszubską po
prawej stronie. Krawężnika miejscami brakuje i podczas ulewy posesje zalewa woda.
Dzieci z klasy III a ze Szkoły Podstawowej Nr 2 zgłosiły następujący wniosek: Jesteśmy
uczniami klasy III a Szkoły Podstawowej Nr 2 w Złocieńcu. Pragniemy Panu przedstawić
nasz projekt. Na terenie naszego miasta nie ma Miasteczka ruchu drogowego, gdzie dzieci
bezpiecznie mogłyby uczyć się jeździć na rowerze, szkolić swoje umiejętności, by w
rezultacie otrzymać kartę rowerową, która uprawnia osoby niepełnoletnie do kierowania
rowerem. Naszym zdaniem najlepszą lokalizacją byłby plac obok przedszkola prywatnego,
ponieważ jest tam miejsce również na parking dla samochodów. Rodzice mogliby przywozić
dzieci i uczyć je jeździć. Starsi, którzy już potrafią, mogliby doskonalić swoje umiejętności na
torach rowerowych. Jazda rowerem to wspaniały pomysł na spędzanie wolnego czasu razem z
rodzicami. Dlatego także pragniemy, by stworzono ścieżkę rowerową do Wierzchowa.
Bardzo chcielibyśmy zrobić rajd rowerowy z rodzicami. Na pewno wiele rodzin wzięłoby w
nim udział. Ścieżka do Wierzchowa wydłuży trasę już istniejącej i być może połączy gminy

5

tak, by wszystkie dzieci w nich mieszkające miło spędzały czas, zacieśniały znajomości.
Wierzymy, że Pan nas wysłucha i czekamy na odpowiedź. Z wyrazami szacunku klasa III a.
Radny Waldemar Buca zgłosił cztery interpelacje w sprawie:
1) zwalczania barszczu Sosnowskiego oraz zagrożenia mieszkańcow ulicy Cegielnianej
w Złocieńcu przez dziki. Na łąkach nad rzeką Drawą przy ulicy Cegielnianej rośnie
barszcz Sosnowskiego – roślina zagrażająca życiu mieszkańców. Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył w tegorocznym budżecie
pieniądze na zwalczanie stanowisk występowania w/w rośliny. Dotknięcie jej grozi
poparzeniem skóry. Proszę o zniszczenie barszczu rosnącego na terenie miasta i
gminy Złocieniec. Od 1956 roku nasz kraj próbuje niszczyć barszcz Sosnowskiego.
Drugim problemem ulicy Cegielnianej są dziki ryjące okoliczne łaki oraz coraz
częściej zaglądające do zabudowań znajdujących się przy w/w ulicy. Mieszkańcy
proszą o pomoc związku łowieckiego w wyłapywaniu dzików;
2) wykoszenia skarpy nad rzeką Wąsawką. Remont Targowiska Miejskiego nie
usprawiedliwia do pozostawienia skarp zarośniętych trawą o wysokości 40 cm,
ponieważ wpływa to niekorzystnie na wizerunek miasta. Osoby przyjeżdżające na plac
targowy, widząc zarośniętą Wąsawkę, krytykują władze miasta za brak gospodarza;
3) naprawy placu pomiędzy garażami przy ulicy Dworcowej. Obecnie wystepują tam
dziury zagrażające uszkodzeniem samochodów tam garażujących. Wnioskuję o
naprawę nawierzchni placu garażowego poprzez zasypanie dziur żwirem lub innym
materiałem;
4) poprawy bezpieczeństwa osób pieszych i rowerzystów poruszających się po moście na
ulicy Połczyńskiej skierowana do właściciela mostu – Starostwa Powiatowego w
Drawsku Pomorskim. Obecnie przejazd po moście stanowi zagrożenie dla życia i
zdrowia osób korzystających z mostu. Ciąg rowerowo-pieszy na moście zwęża się
powodując niebezpieczną sytuację podczas mijania się dwóch rowerów. Rowerzysta
jadący od strony ulicy narażony jest na upadek na jezdnię, po której poruszają się
pojazdy samochodowe, co może skutkować wypadkiem. Sam byłem świadkiem
takiego zdarzenia. Proponuję zainstalowanie barierek ochronnych od strony jezdni na
długości całego mostu.

Radny Mirosław Kacianowski zgłosił interpelację w sprawie przetargu na termomodernizację
budynku przy ulicy Drawskiej 13:
Gmina Złocieniec, w odniesieniu do sprawy przetargu na termomodernizację budynku
mieszkalnego przy ulicy Drawskiej 13A w Złocieńcu ogłoszonego przez Wspólnotę
Mieszkaniową, w imieniu której przetarg ogłosił i przeprowadził jej zarządca – Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Złocieńcu, występuje w dwojakiej roli:
- po pierwsze jako założyciel i jedyny udziałowiec ZGM Spółki z o.o. w Złocieńcu, w
której to spółce Burmistrz Złocieńca wykonuje uprawnienia Zgromadzenia
Wspólników,
- po drugie jako członek Wspólnoty Mieszkaniowej posiadający większość lokali
wchodzących w skład nieruchomości wspólnej i ponoszący najwyższe opłaty na
koszty zarządu nieruchomością wspólną.
W związku z powyższym Gmina poprzez Burmistrza jako swojego reprezentanta oraz
działającego jako Zgromadzenie Wspólników winna kontrolować prawidłowość działania
Zarządu spółki ZGM spółka z o.o. i reagować na stwierdzone uchybienia, w tym również
dotyczące określenia warunków przetargów na roboty budowlane w sposób wysoce
nietransparentny, bez rzeczywistego określenia kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, z
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pozostawieniem wyboru oferty całkowitej swobodzie ZGM sp. z o.o. i poza możliwością
kontroli dokonanego wyboru. Bez wątpienia zapis specyfikacji przetargowej” :Przy wyborze
oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny, jednakże ostateczna decyzję o
wyborze oferenta i podpisaniu umowy z Wykonawcą podejmą przedstawiciele Wspólnoty
Mieszkaniowej wraz z Zarządcą” narusza zasady przejrzystości i transparentności
postępowania samorządowej osoby prawnej, jaką jest spółka z jednoosobowym udziałem
gminy. Trudno przyjąć, aby taki zapis określał kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty,
skoro bez wskazania jakichkolwiek przesłanek zastrzeżono możliwość wyboru oferty innej
niż oferta najtańsza. O tym, że tak ustalone kryterium i sposób oceny ofert mogą prowadzić
do nadużyć oraz dyskryminują oferentów, którzy z jakichś, bliżej nieznanych powodów „nie
spodobali się zamawiającemu” świadczy wybranie przez ZGM w niniejszym postępowaniu
oferty za kwotę blisko 197 tys. zł. tj. o blisko 40 tys. droższej od oferty złożonej przez
kolejnego uczestnika przetargu.
Znamienne jest przy tym, że w dokumentacji dotyczącej wyboru oferty brak jakiegokolwiek
dokumentu, który potwierdzałby, że wyboru jako najkorzystniejszej oferty o 40 tys. zł
droższej dokonał ZGM jako zarządca wraz z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej,
gdyż w dokumentacji tego przetargu, którą ZGM wydał p. Zenonowi Dązbłaż na jego
wniosek z dnia 24.06.2014 r. znajduje się wyłącznie zarządzenie Prezesa Zarządu ZGM z
4.06.2014 r. o powołaniu komisji przetargowej, w skład której wchodzi 3 pracowników ZGM,
a poza tym tylko dokumenty ogłaszające przetarg i opisujące warunki i przedmiot przetargu.
Uzasadniony jest zatem wniosek, że to Prezes Zarządu ZGM sp. z o.o. w Złocieńcu
samodzielnie, w sposób dowolny i bez jakiegokolwiek rzeczowego uzasadnienia, zdecydował
o wyborze oferty o 40 tys. zł. droższej niż oferta p. Zenona Dązbłaż, działając tym na szkodę
nie tylko Zenona Dązbłaż, ale również członków Wspólnoty Mieszkaniowej.
Takie działanie Zarządu ZGM spółki z o.o. w Złocieńcu winno być przedmiotem wystąpienia
do Burmistrza Złocieńca pełniącego rolę nadzoru właścicielskiego nad postępowaniem spółki
(art. 212 §1 Kodeksu spółek handlowych).
Zważywszy, że głównym współwłaścicielem nieruchomości przy ulicy Drawskiej 13A w
Złocieńcu jest Gmina Złocieniec, to ją docelowo obciążą w najwyższym stopniu koszty
remontu, które w sposób dowolny i wysoce kontrowersyjny zostały zawyżone o blisko 40 tys.
zł. przez Prezesa Zarządu ZGM spółki z o.o. w Złocieńcu w efekcie przyjęcia droższej oferty
na wykonanie robót. W tym kontekście uzasadnione staje się również skierowanie skargi na
działanie Prezesa Zarządu ZGM spółki z o.o. do Rady Miejskiej w Złocieńcu (art. 229 pkt 3
k.p.a.).
Radny Kazimierz Korzeniowski zgłosił interpelacje w następujących sprawach:
- wykoszenia traw na poboczach drogi Kosobudy – Rzęśnica;
- remontu nawierzchni asfaltowej w Kosobudach;
- wykoszenie barszczu Sosnowskiego w Stawnie przy jeziorze i w Kosobudach.
W Trybunie Obywatelskiej głos zabrali:
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca) w sprawie wykoszenia trawy na ulicy Śląskiej
przy jeziorze Maleszewo i przy rowie biegnącego od ulicy Lipowej do w.w jeziora. Rów
znajduje się za placem zabaw dla dzieci, jest cały zalany wodą i zarośnięty wysoką trawą co
powoduje, że jest całkowicie niewidoczny.
Chciałbym się dostać do Burmistrza w sprawach społecznych, ale jest to bardzo trudne.

Punkt 7: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie wiem dlaczego Pan Herbut nie mógł się ze mną spotkać. Ja przyjmuje interesantów
codziennie od godziny 8.00 do 10.00. W godzinach późniejszych mam inne obowiązki.
Oczywiście wspomniany rów zostanie oczyszczony.
Jeśli chodzi o koszenie trawy to został ogłoszony przetarg. Zgłosiła się tylko jedna firma,
która bardzo dobrze wykonywała takie usługi dla nas w roku ubiegłym. W tym roku nie
wywiązują się z zawartej umowy.
Pobocza w Kosobudach zostaną wykoszone, podobnie, jak barszcz Sosnowskiego. Podobne
zabiegi dotyczące tej rośliny były przeprowadzone w roku ubiegłym.
Wykonywaliśmy termomodernizację na różnych budynkach. Niektóre Wspólnoty wolały
mieć wykonawców z naszego terenu ze względu na łatwiejszy kontakt. Wspólnoty w
większości rządzą się same. W naszej gminie jest ok. 160 Wspólnot Mieszkaniowych. Sprawa
poruszona przez Radnego Kacianowskiego dotyczy konkretnie budynku przy ulicy Drawskiej
13a. Były tam złożone dwie oferty i po ocenie wybrano jedną z nich. Wspólnot nie
obowiązuje Prawo Zamówień Publicznych.
Radny Mirosław Kacianowski:
Cena nie powinna być jedynym kryterium wyboru wykonawcy. Zdarzyło mi się, że
odrzuciłem najniższą cenę. Ja to rozumiem, ale uzasadnienie nie satysfakcjonuje Pana
Dązbłaża. Taką decyzję trzeba jasno, transparentnie uzasadnić.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jeśli chodzi o dziki to my nie możemy do nich strzelać w terenie zabudowanym.
Przekazaliśmy środek odstraszający dziki.
Zamontowanie barierek na moście przy ulicy Połczyńskiej może przeszkadzać. Duże
samochody mogą zahaczyć za barierkę i efekt tego będzie gorszy niż obecnie.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Można określić pierwszeństwo przejazdu na moście.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Krawężnik przy ulicy Prusa wykonamy.
Miasteczko ruchu drogowego nie może być usytuowane tam, gdzie wskazały dzieci ponieważ
mamy już plany odnośnie zagospodarowania tego terenu. Jest inwestor, który chce tam
budować.
Radna Grażyna Kozak:
Może być inny teren na takie miasteczko.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Kiedyś było u nas takie miasteczko, ale było systematycznie dewastowane.
Pan Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca):
Ja przychodziłem w sprawach społecznych i chciałem umówić się z Burmistrzem poprzez
Sekretarkę.
Radny Jan Rudy:
Tłumaczyłem dzieciom, że ścieżki rowerowe można robić tylko na własnym terenie.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
To jest duża inwestycja. Musi to być nasz teren. Trzeba go również odwodnić. My skierujemy
ten wniosek do Starostwa, ponieważ to powiat jest właścicielem tej drogi.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Przy modernizacji ulicy Mirosławieckiej chciałam, aby powstała tam ścieżka rowerowa.

Punkt 8: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.

Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja pracowała nad Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2013 rok.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący Komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 17 czerwca 2014 r. – w temacie:
- ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2013 rok;
- sprawozdanie z czynności wykonywanych przez komisję ds. oznakowania ulic na
terenie miasta i gminy Złocieniec;
- ocena przygotowania do zabezpieczenia sezonu letniego;
- sprawy różne.
2) w dniu 23 czerwca 2014 r. – (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w
Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radny Jan Macul (Przewodniczący Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 23 czerwca 2014 r. (posiedzenie wszystkich
komisji problemowych RM w Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XLVIII sesję
Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 23 czerwca 2014 r. (posiedzenie wszystkich
komisji problemowych RM w Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XLVIII sesję
Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Komisja opiniowała również wniosek Pana Kazimierza Stelmacha – właściciela Ośrodka
Wypoczynkowego DRAWA o zwolnienie z podatku od nieruchomości.
Radny Andrzej Kozubek (Członek Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 23 czerwca 2014 r. (posiedzenie wszystkich
komisji problemowych RM w Złocieńcu) w sprawie rozpatrzenia materiałów na XLVIII sesję
Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Punkt 9: Strategia Gminy Złocieniec na lata 2015 – 2025 – druk nr 559.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W sprawie Strategii odbędzie się spotkanie w dniu 2 lipca br.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Otrzymaliśmy z różnych instytucji informacje na temat naszej gminy. Są to bardzo ciekawe
informacje. Nasza Strategia musi współgrać ze strategia powiatu i województwa. W sprawie
Strategii odbyło się z mieszkańcami spotkanie 10 czerwca br. Przeprowadzone konsultacje
miały na celu pokazać, co ma uwzględniać Strategia. Wypełniono ok. 200 ankiet. Na stronie
internetowej znajduje się komplet dokumentów dotyczących Strategii. W obecnie
obowiązującej Strategii mamy wpisane konkretne zadania oraz ogólne. W nowej Strategii nie
ma tak szczegółowych zadań. Przykładowo pisząc o ścieżkach rowerowych, czy mamy
napisać konkretne trasy, czy ogólnie? Jak je wyszczególnimy to możemy o niektórych
zapomnieć. Końcowym efektem powyższych prac będzie przyjęcie uchwały Rady Miejskiej.

Punkt 10: Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za
rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2013 i
absolutorium dla Burmistrza Złocieńca z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za
rok 2013:

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W 2013 roku dochody zostały wykonane w wysokości 46.768.498,40 zł, a wydatki
46.018.548,45 zł. Nadwyżka budżetowa wyniosła 749.949,95 zł. Wydatki bieżące to ok. 40
mln zł., a majątkowe 6 mln zł. Budżet roku 2013 był budżetem proinwestycyjnym, ponieważ
6 mln zł. to inwestycje stanowiące ok. 13% całego dochodu. Realizowaliśmy także wiele
inwestycji wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego oraz z Zakładem
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu. Otrzymywaliśmy dofinansowanie z
środków unijnych, z POIiŚ-u oraz PROW-u. Miasto i gmina Złocieniec jest skanalizowana w
98%. Znaczącym wydatkiem była budowa stacji uzdatniania wody. Zakład Ciepłowniczy
wykonał tzw. nitkę północną, na którą przeznaczył ok. 1 mln zł. W związku z tą inwestycją w
chwili obecnej nie musimy ogrzewać gazem Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Nr 1,
remizy OSP, hali sportowej oraz OSiR-u.
Na oświatę wydaliśmy 11,4 mln zł, co stanowi 25% całego budżetu, na pomoc społeczną 12
mln zł. – 26% i na administrację 4,8 mln zł, co stanowi 9%.
W 2013 roku na utrzymanie bieżące dróg i chodników wydano 1,2 mln zł., a na remonty i
modernizację 1,5 mln zł. Razem na drogi i ulice wydaliśmy 2,7 mln zł. Zdajemy sobie sprawę
z tego, że potrzeby są o wiele większe w tym zakresie.
W 2013 roku staraliśmy się zmniejszać zadłużenie. Wzięliśmy minimalny kredyt. W roku
bieżącym nie planuję żadnego kredytu.
Zostało zrealizowanych dużo drobnych zadań, a także zostały przygotowane zadania do
realizacji w 2014 roku. Przykładem może być wspólne zadanie z LGR nad jeziorem
Maleszewo. Projekt, który mięliśmy przygotowany od dawna, a dotyczy zagospodarowania
terenu między mostami (przy Stanicy Wodnej) zyskał akceptację z dofinansowaniem całości
rzeki Drawy 7 mln EURO. Na naszym odcinku zostanie wybudowany nowy pomost,
wyposażenie całego terenu, obiekty socjalne. Realizacja tego projektu nastąpi w 2015 roku.
W 2013 roku wiele ciekawych działań prowadziły Stowarzyszenia, których w gminie jest
blisko 50. Wiele Stowarzyszeń realizowało projekty, np. UKS „SZKWAŁ” otrzymał środki
na pomosty na Wyspie OSTRÓW. Klub Strzelecki CEL poprzez wkład swojej pracy
przyczynił się do powstania strzelnicy sportowej. Gmina na ten cel przekazała 40 tysięcy
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złotych. Mamy duże osiągnięcia klubów sportowych. Także nasze spółki mają swoje
osiągnięcia. Centrum Integracji Społecznej działa prężnie. Wykonanie budżetu to wspólna
praca wielu ludzi. W ciągu roku były dokonywane zmiany w budżecie w zależności od
zaistniałych potrzeb. Dziękuję za pomoc przy realizacji budżetu: Radom Sołeckim, Sołtysom,
pracownikom Urzędu, jednostek gminnych, szkół, przedszkola, spółek gminnych.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) zapytała, czy są pytania do
Sprawozdania. W związku z brakiem pytań odczytała:
1) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w
Koszalinie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2013;
2) wniosek komisji rewizyjnej RM w Złocieńcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2013 rok;
3) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w
Koszalinie do wniosku komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy
za 2013 rok.
(powyższe opinie i wniosek w załączeniu do Protokołu).
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2013 na druku nr 553.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVIII/400/2014 w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok
2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2013, 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, Jan Macul – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu gminy Złocieniec za rok 2013 - druk nr 554.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVIII/401/2014 w
sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2013, 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, Jan Macul – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego – druk nr 555;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Projekt ten dotyczy obszaru Stawna.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVIII/402/2014
zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego, 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, Jan Macul – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania w roku 2013 procesów, o których
mowa w art. 3 ustawy o finansach publicznych (rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2013) – druk nr 556;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 556, a następnie w związku z barkiem pytań do projektu uchwały poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVIII/403/2014 w
sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania w roku 2013 procesów, o których mowa w art. 3
ustawy o finansach publicznych (rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
gminy Złocieniec za rok 2013), 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, Jan Macul – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2014 – druk nr 557 po zmianach;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Otrzymaliśmy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie po zmianach, które Burmistrz
przedstawił nam na wspólnym posiedzeniu komisji.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W projekcie uchwały znajduje się kwota 62.400 zł jako wkład do Spółki PKS, a powinna być
kwota 62.700 zł. Proszę poprawić tą kwotę oraz zwiększyć o 300 złotych zmniejszenia
wydatków w pozycji; „plany zagospodarowania przestrzennego”.
Radny Mirosław Kacianowski zapytał o zwiększone środki na promocję.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Pan Jarosław Leszczełowski wydał IV tom książki o Złocieńcu. Chcielibyśmy zakupić te
książki. Ponadto w związku z organizacją w 2015 roku Festiwalu Ludzi odwiedzą nas
przedstawiciele państw biorących udział w tym Festiwalu (po dwóch reprezentantów) w
miesiącu październiku 2014 r..
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVIII/404/2014 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, Jan Macul – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Złocieńcu – druk nr 560;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 560.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVIII/405/2014 w
sprawie nadania imienia Przedszkolu 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:
Małgorzata Janda, Jan Macul – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
5) zmieniającą uchwałę w sprawie sieci prowadzonych przez gminę Złocieniec
publicznych przedszkoli – druk nr 561;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 560. Projekt ten jest związany z nadaniem imienia przedszkolu w Złocieńcu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVIII/406/2014
zmieniającą uchwałę w sprawie sieci prowadzonych przez gminę Złocieniec publicznych
przedszkoli, 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, Jan Macul – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
6) w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz jej użytkownika
wieczystego – druk nr 563;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 563.
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Ja mam kompetencje do sprzedaży mienia do wysokości 200 tysięcy złotych. To jest niejako
uwłaszczenie na działkach będących w wieczystym użytkowaniu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVIII/407/2014 w
sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego,
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, Jan Macul – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
7) w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3
ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości – druk nr
562;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVIII/408/2014 w
sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o
gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży 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:
Małgorzata Janda, Jan Macul – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
8) w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie przez gminę Złocieniec udziałów w
podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod
firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu – druk nr 564;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 564.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W poniedziałek mija termin podpisania Aktu Notarialnego. Musimy do tego czasu przesłać
środki dla PKS Szczecinek. Na mieniu PKS Złocieniec zostanie założona hipoteka.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVIII/409/2014 w
sprawie wyrażenia zgody na pokrycie przez gminę Złocieniec udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Złocieńcu, 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, Jan Macul – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
9) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy
Złocieniec na lata 2014-2024 – druk nr 565;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Zmiana w wieloletniej prognozie wynika ze zmian w budżecie gminy na 2014 rok, które Rada
przyjęła na trwającej sesji.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVIII/410/2014 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, Jan Macul – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11: Podjęcie uchwał:
10) w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o
których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych – druk nr 566.

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XLVIII/411/2014 w
sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których
mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
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, Jan Macul – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 12: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Radny Waldemar Buca zapytał, dlaczego kasy biletowe z hali głównej dworca PKP zostały
przeniesione do innego pomieszczenia znajdującego się na zewnątrz budynku z wejściem od
ulicy Dworcowej (za toaletami).

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Będę w tej sprawie interweniował.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
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W niedzielę przez nasze miasto przejeżdżał parowóz z turystami.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Przyjechało do nas sporo osób, które zwiedziły Złocieniec z przewodnikami. Jednym z
przewodników był Pan Jarosław Leszczełowski, drugi przewodnik przyjechał ze Szczecina.
Radna Elżbieta Frankowska:
W dniach 1-3 czerwca przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Złocieniec brali
udział w Samorządowym Forum Młodzieży w Kołobrzegu. Podczas Forum odbyła się Sesja
Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz warsztaty, których tematem
było: „10 lat w Unii Europejskiej – przyszłość regionu oczami młodzieży.”.
18 czerwca br. odbyła się VII Sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Złocieniec – ostatnia
sesja w tej kadencji Rady. Tematem sesji było:
„Młodzieżowa działalność samorządowa w środowisku lokalnym:
- działalność samorządowa szkół,
- działania Młodzieżowej Rady MiG Złocieniec – podsumowanie kadencji 2012 – 2014.”
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Bardzo dziękujemy za pracę z Młodzieżową Radą.
Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury):
W dniu 12 lipca br. o godzinie 11.00 rozpocznie się 3 Konkurs Tkaczy. Wieczorem o
godzinie 20.00 będzie gala finałowa (podsumowanie konkursu i gry miejskiej). Zapraszam
wszystkich chętnych do udziału.

Punkt 13: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła XLVIII Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 13.25).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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