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P R O T O K Ó Ł NR LII/2014
z LII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 17 października 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR LII/2014
z LII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 17 października 2014 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 13 Radnych, co stanowi 87 %
składu osobowego. Podczas sesji byli nieobecni Radni: Waldemar Buca, Andrzej Kozubek.
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 LII 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 10 radnych). W międzyczasie
przybyli Radni: Małgorzata Janda, Jerzy Uchroński, Mirosław Żurek.
Przewodnicząca poinformowała, że Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Złocieńca
z dnia 14 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 LII 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) w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na
realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego – druk nr 590;
2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec
na rok 2014 – druk nr 592;
3) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy
Złocieniec na lata 2014 – 2024 – druk nr 593.
4. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski, oświadczenia.
5. Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca przedstawiła propozycję zmiany porządku obrad:
Do punktu 3 dodaje się podpunkt 4 w brzmieniu: „4) w sprawie zasad udzielania dotacji
celowych, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska na
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest
na terenie gminy Złocieniec – druk nr 600.”

1

Rada Miejska w Złocieńcu w głosowaniu jawnym imiennym (10 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 byli nieobecni Radni: Waldemar Buca, Małgorzata
Janda, Andrzej Kozubek, Jerzy Uchroński, Mirosław Żurek – lista głosowania imiennego
stanowi załącznik do Protokołu.

Punkt 3: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na realizację
zadania z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego – druk nr 590;

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Aby podpisać porozumienie ze Starostwem Drawskijm w sprawie dofinansowania remontu
mostu na ulicy Staszica musi być podjęta stosowna uchwała.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Po rozpoczęciu remontu zadzwonił do Rady Mieszkaniec z informacją, że na ulicy Staszica
są układane stare płytki na chodniku.
Radna Małgorzata Janda:
Samochody wyjeżdżające z terenu budowy na ulicę Czaplinecką bardzo zanieczyszczają
drogę, co może spowodować zagrożenie dla innych samochodów.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 590.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr LII/427/2014 w sprawie
udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na realizację zadania z zakresu
właściwości Powiatu Drawskiego, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Waldemar Buca, Andrzej Kozubek, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Radny Stanisław Picheta:
Kiedy zostanie zakończona powyższa inwestycja?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Zadanie zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku.

Punkt 3: Podjęcie uchwał:
2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok
2014 – druk nr 592;
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Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Zmiany w § 9 dotyczą zobowiązań Złocienieckiego Ośrodka Kultury. ZOK nie spłaca swoich
zobowiązań, więc gmina, która jest poręczycielem, robi to za Ośrodek. W § 10 pkt 8 dotyczy
udzielenia poręczenia dla PKS Sp. z o.o. w Złocieńcu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr LII/428/2014 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:
Waldemar Buca, Andrzej Kozubek, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 3: Podjęcie uchwał:
3) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na
lata 2014 – 2024– druk nr 593.

Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Zmiany dotyczą tylko roku 2015. Zwiększamy kwotę na remont ulicy Armii Polskiej i
chodników o 60 tysięcy złotych.
Dodatkowo chcemy wprowadzić zwiększenie wydatków w zadaniu: „remont świetlicy w
Warniłęgu” o kwotę 16.364,70 zł.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Kiedy to zadanie będzie realizowane?
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Podpiszemy umowę w październiku br.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie zmianę przedstawioną przez Panią Skarbnik.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) przyjęła w.w. zmianę.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem w.w. zmiany. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Waldemar Buca, Małgorzata Janda, Andrzej Kozubek, Jerzy Uchroński – lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr LII/429/2014 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:
Waldemar Buca, Małgorzata Janda, Andrzej Kozubek, Jerzy Uchroński – lista głosowania
imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 3: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy
Prawo ochrony środowiska na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z
usunięciem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Złocieniec – druk nr 600.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
W przyjętej we wrześniu uchwały zamieniamy zwrot: „do 50%”, na „50%”.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła nam uwagę, że przy zapisie „do 50%” wysokość
przyznawanej dotacji byłaby uznaniowa, a tego nie można robić. W związku z powyższym
zmieniamy uchwałę w tym punkcie. Po przyjęciu tej uchwały z dofinansowania będą mogły
skorzystać osoby, które usunęły wyroby azbestowe z budynków w latach 2010-2014,
spełniają odpowiednie wymogi i nie korzystały z dofinansowania na ten cel z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr LII/430/2014 w sprawie
zasad udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony
środowiska na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usunięciem wyrobów
zawierających azbest na terenie gminy Złocieniec, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni:
Waldemar Buca, Andrzej Kozubek, Jerzy Uchroński – lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 4: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Otrzymaliśmy zaproszenie na zabawę andrzejkową do Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu. Cena
biletu wynosi 120,00 zł od osoby. Otrzymaliśmy również zaproszenie na bal sylwestrowy do
Pałacu w Siemczynie. Cena wynosi 285,00 zł za osobę.
Otrzymaliśmy również e-mail w sprawie postawienia znaku przy parkingu na ulicy Pustej, że
jest to parking tylko dla tamtejszych mieszkańców. Autor e-mail-a twierdzi, że kierowcy nie
chcą płacić za parkowanie samochodów na parkingu przy ulicy 3 Pułku Piechoty i parkują
przy ulicy Pustej.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Parking przy ulicy 3 Pułku Piechoty jest bezpłatny w całości między godziną 18.00 a 10.00.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Autor e-maila twierdzi również, że na parkingu przy ulicy Pustej są zbyt wąskie miejsca
parkingowe.
Radny Jan Rudy:
To wszystko zależy od kultury parkujących.
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Otrzymaliśmy odpowiedź na pismo w sprawie spalania odpadów na ulicy Gliniastej.
Radny Zbigniew Janiszewski:
Zakończyła się w Sądzie sprawa z moim byłym pracownikiem.. Sąd skazał tego Pana na
zwrot poniesionych przeze mnie wydatków 2.300 oraz 1.000 złotych na cel charytatywny.
Jednak ze względu na sytuację finansową skazanego sąd zamienił karę pieniężną na pracę na
rzecz miasta. Skazany odwołał się od wyroku i został ponownie skazany, tym razem musi
zapłacić wyższą kwotę. Oczywiście musi mnie także przeprosić.
Pani Teresa Dobroń (Skarbnik Gminy Złocieniec):
Chciałabym poinformować Radnych, że w związku z tym, że 30 października będzie ostatnia
robocza sesja tej Rady to może będziemy musieli zgłosić podczas sesji zmiany do budżetu
tego roku.

Punkt 5: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła LII Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 8:35).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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