BRM.0002.L.2014.DK

P R O T O K Ó Ł NR L/2014
z L SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 31 lipca 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR L/2014
z L Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 31 lipca 2014 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 14 Radnych, co stanowi 93 %
składu osobowego. Podczas sesji był nieobecny Radny Jan Macul.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- Zastępca Burmistrza Złocieńca – Pan Piotr Antończak,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
- 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 L 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 14 radnych) .
Przewodnicząca poinformowała, że Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Złocieńca
z dnia 25 lipca 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 L Sesji otrzymali wraz z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała porządek
obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 568;
2) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty
działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania – druk nr 569.
4. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski, oświadczenia.
5. Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca przedstawiła propozycję zmiany porządku obrad:
Do punktu 3 dodaje się podpunkt 3 w brzmieniu: „w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2014 – druk nr 570).
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Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów oddano „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła w.w. zmianę do porządku obrad.
Przewodnicząca podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy Radni głosowali za
przyjęciem zmiany. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jan Macul – lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do Protokołu.

Punkt 3: Podjęcie uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 568;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W dniu 24 lipca wpłynęło do Rady pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o
następującej treści:
„Uprzejmie informuje Panią Przewodniczącą, iż Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 16
lipca 2014 r. ponownie zbadało uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 27 lutego 2014
r.:
1) Nr XLIII/358/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy
Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
2) Nr XLIII/359/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie
oświaty działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.
Kolegium stwierdziło, że Rada Miejska w obu uchwałach ustaliła zapisy stanowiące istotne
naruszenie prawa, tj.:
- w § 2 ust. 2 zapisano, że „faktyczna liczba uczniów w przedszkolu ustalana jest na
podstawie dowodów wpłat dokonanych przez rodziców za pobyt ich dzieci” w
przedszkolu niepublicznym lub w innych punktach wychowania przedszkolnego.
Powyższy przepis w praktyce nie sprawdza się, gdyż dowody wpłat czesnego nie mogą
stanowić podstawy ustalania liczby uczniów w przedszkolu. Dotacje udzielane na podstawie
przepisów art. 90 ust. 2b tej ustawy mają charakter dotacji podmiotowej (służą
dofinansowaniu kosztów działalności bieżącej ustawowo wskazanych podmiotów).
W zakresie zasad ich udzielania należy stosować przepisy ustawy o systemie oświaty
stanowiące, że dotacje przysługują na każdego ucznia. Dlatego też, nawet gdy uczeń
faktycznie w danym miesiącu nie uczęszcza do przedszkola, np. z powodu trwającej przerwy
wakacyjnej czy długotrwałej choroby (i w związku z tym czesne nie zostało opłacone), to
przedszkole powinno otrzymać na tego ucznia dotację; przedszkola ponoszą wydatki
związane z ich funkcjonowaniem przez cały rok, a zatem nie ma podstaw by ograniczać im
dotacje wyłącznie do miesięcy, w których faktycznie przebywają w nich dzieci. Pogląd ten
podzieliło również Ministerstwo Edukacji Narodowej (pkt 7 i 8 DE-3-AR/DJ-339-10/2006 z
5 września 2006 r.).
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W tym stanie rzeczy zwracam się z prośbą o podjęcie przez organy Gminy, na najbliższej
sesji, działań mających na celu usunięcie z ww. uchwał wskazanych uchybień (lub
niezwłoczne podanie innego terminu usunięcia nieprawidłowości).
Brak usunięcia przedmiotowych uchybień będzie skutkowało zaskarżeniem przez Izbę ww.
uchwał do sądu administracyjnego.”
W związku z powyższym pismem zostały przygotowane odpowiednie projekty uchwał na
dzisiejszą sesję.
Radna Grażyna Kozak:
Czy Burmistrz otrzymał
Obrachunkowej?

już

odpowiedź

na

pytania

zadane

Regionalnej

Izbie

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Otrzymałem odpowiedź w dniu wczorajszym od RIO w Szczecinie. Nie będę jej w chwili
obecnej przytaczał, ponieważ jest dość obszerna, zawiera ok. 5 stron. W ostatnim zdaniu
piszą, że nie możemy traktować tego co napisali jako wykładnik prawa do stosowania,
ponieważ to jest tylko ich interpretacja.
Radna Małgorzata Janda:
Regionalna Izba Obrachunkowa już w styczniu zarzuciła nam, że mamy nieprawidłowo
podjętą uchwałę w § 2.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W styczniu RIO zakwestionowało nam pewne zapisy uchwały i dlatego Rada podjęła w
lutym uchwały dotyczące rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów
przedszkolnych. Regionalna Izba sprawdza nasze uchwały finansowe i te dwie również
zostały przesłane do niech. RIO nie zakwestionowało nam zapisów, które teraz kwestionują.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Przepisy dotyczące rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli nie są jasno
sprecyzowane w ustawie. Interpretacja przepisów powinna być jedna, aby nie interpretowano
ich w różny sposób.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W ustawie powinny być jasne i wyraźne zapisy. Z pismem z Regionalnej Izby
Obrachunkowej można się zapoznać w Referacie Infrastruktury Społecznej.
Przykładowo w ustawie nie ma wyraźnie ujętego katalogu co można zaliczyć do dotacji.
Ustawodawca mógł napisać, że dotacja przysługuje na dziecko, a gminy nie muszą wiedzieć
na co środki te są wydawane. Przekażę pismo z RIO do Komisji edukacji, kultury, sportu i
turystyki.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr L/413/2014 zmieniającą
uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jan
Macul – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 3: Podjęcie uchwał:
2) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie
gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk
nr 569;

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (14 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr L/414/2014 zmieniającą
uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących
wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania był nieobecny Radny Jan
Macul – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 3: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2014 – druk nr 570.

Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Wprowadzamy do budżetu środki, jakie otrzymamy w ramach środków unijnych na sprzęt
komputerowy do świetlic wiejskich w Cieszynie, Warniłęgu i Rzęśnicy i od razu po stronie
wydatków zwiększamy środki na ten cel.
Kwota 6.400,00 zł. została zabrana z „utrzymania zieleni” w związku z rozwiązaniem umowy
z firmą, która kosiła trawę na terenie miasta. Tą samą kwotę przenosimy po stronie
wydatkowej również na „utrzymanie zieleni”.
Zostają również zmniejszone środki na oświetlenie Osiedla Pomorskiego.
W projekcie uchwały zostaje zmieniony § 8 mówiący m.in. o wysokości kredytu w rachunku
bieżącym. Jest to związane z tym, że gmina płaci za całość inwestycji dofinansowywanych z
środków Unii Europejskiej, a dopiero w terminie późniejszym otrzymujemy zwrot tych
środków. Dopisaliśmy do powyższego paragrafu punkt 3, ale nie będziemy tego brali pod
uwagę, ponieważ po rozmowach z bankiem wiemy, że procedury są zbyt długie, a my
otrzymamy pod koniec roku środki.
Radna Małgorzata Janda:
Ile zostanie środków w budżecie na oświetlenie na Osiedlu Pomorskim?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Prowadzimy rozmowy z Firmą z Karlina, która zajmuje się naszym oświetleniem w sprawie
sfinansowania przez nich oświetlenia m.in. na Osiedlu Pomorskim.
Radna Małgorzata Janda:
Czy to są tylko deklaracje, czy są już jakieś ustalenia pisemne?
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Od 1 lipca mamy nową umowę i tam są ujęte zapisy dotyczące przedsięwzięć do realizacji. W
chwili obecnej trwają uzgodnienia techniczne. Wierzę w to, że do końca roku prace zostaną
wykonane. Dotyczy to nie tylko Osiedla Pomorskiego.
Radna Małgorzata Janda:
Czy w umowie są zapisane terminy realizacji poszczególnych ulic?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie wiem, ale prowadziliśmy rozmowy, aby prace te były wykonane w tym roku. Z tego co
pamiętam to Osiedle Pomorskie ma plany aktualne.
Radna Małgorzata Janda:
Czyli oświetlenie na Osiedlu Pomorskim będzie wykonane w pierwszej kolejności?
Radny Mirosław Kacianowski:
Zaraz po oświetleniu na Osiedlu Czaplineckim.
Radna Elżbieta Frankowska:
Jakie są oszczędności z racji wyłączania oświetlenia w nocy i na co te środki zostały
przeznaczone.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W 2013 roku ustaliliśmy zasady wyłączania lamp i biorąc pod uwagę wykonanie z 2013 roku
zaplanowaliśmy środki na oświetlenie w roku 2014. Tak więc nie może być tu oszczędności,
a wyłączenia następują zgodnie z ubiegłorocznymi ustaleniami.
Radna Elżbieta Frankowska:
Na wsiach panują „egipskie ciemności”.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Na których wsiach?
Radna Elżbieta Frankowska:
Na przykład w Lubieszewie.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Czy w Kosobudach, albo w Warniłęgu panują w nocy ciemności?
Radny Mirosław Żurek:
Nie, nie ma takich sytuacji.
Radna Elżbieta Frankowska:
W innych gminach potrafią powiedzieć jakie są oszczędności z tego tytułu.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wydatki na oświetlenie w roku 2014 zostały ustalone na bazie roku 2013, gdzie już były
wyłączenia. W niektórych miastach nie są w ogóle włączane lampy w nocy.
Radna Małgorzata Janda:
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Widocznie w tych miastach jest bezpiecznie i nie muszą włączać lamp.
Radny Mirosław Kacianowski:
Zostały zmniejszone środki na inwestycje drogowe o kwotę 12.487,00 zł?
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Przenosimy kwotę 7.000,00 zł z ulicy 11-go Listopada na ulicę Włókienniczą.
W projekcie uchwały wpisałam błędnie numer działu. Nie będzie zmian w dziale 600 tylko w
dziale 900 rozdział 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie zmianę przedstawioną przez Panią Skarbnik.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) przyjęła w.w. zmianę.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem zmiany za wyjątkiem Radnej Małgorzaty Jandy, która była
przeciwna zmianie oraz Radnej Elżbiety Frankowskiej, która wstrzymała się od głosu.
Podczas głosowania był nieobecny Radny Jan Macul – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr L/415/2014 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 Radnej Małgorzaty Jandy, która była
przeciwna uchwale oraz Radnej Elżbiety Frankowskiej, która wstrzymała się od głosu.
Podczas głosowania był nieobecny Radny Jan Macul – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 4: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Radna Małgorzata Janda:
Zgłaszam ponownie prośbę o posprzątanie Osiedla Pomorskiego. Samochód Zakładu Usług
Komunalnych, który miał posprzątać ulice, bardziej je zaśmiecił. Może należy posprzątać
ręcznie i przy okazji wyrwać chwasty, które uszkadzają polbruk. Proszę, aby mieszkańcy
Osiedla Pomorskiego, którzy także płacą podatki, byli tak samo traktowani, jak inni
mieszkańcy Złocieńca. Musimy sami sprzątać ulice koło swoich posesji.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wszyscy płaca podatki i obsługiwani są tak samo. Nie robimy żadnych wyjątków.
Radna Małgorzata Janda:
Ja prosiłam, aby traktowano nas na równi z innymi.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Gdyby Zakład Usług Komunalnych miał częściej sprzątać wszystkie ulice w mieście to
trzeba by było zwiększyć środki w budżecie na ten cel. Oni sprzątają zgodnie z ustalonym
harmonogramem, np. co dwa tygodnie, raz w miesiącu lub codziennie.
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Radna Małgorzata Janda:
Nie stać nas na tolerowanie bylejakości. Zwróciłam uwagę na fakt, że śmieciarka zaśmieca
ulice zamiast je sprzątać. W takiej sytuacji szkoda wydawać pieniędzy na paliwo. Ja nie mam
pretensji, że ulice na Osiedlu Pomorskim są sprzątane raz w miesiącu, ponieważ rozumiem,
że po tych ulicach chodzi mało osób.
Radny Mirosław Kacianowski:
Proszę, aby podczas trwających upałów, kosze na odpady były dezynfekowane.
Pani Stanisław Rak-Lisowska:
Na deptaku są opróżniane pojemniki na odpady w ciągu dnia, kiedy ludzie spożywają posiłki
przy stolikach znajdujących się przed Restauracją „Picolo”. Jest to bardzo odpychający
widok.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Może jest to zły sposób opróżniania pojemników z odpadów. Powinno to się odbywać na
zasadach zachowujących warunki sanepidowskie.

Punkt 5: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła L Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 8:50).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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