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P R O T O K Ó Ł NR LIV/2014
z LIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 6 listopada 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR LIV/2014
z LIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 6 listopada 2014 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 15 Radnych, co stanowi 100 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- Zastępca Burmistrza – Pan Piotr Antończak,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
- Radca Prawny – Pani Jolanta Czepe,
a także: radni powiatowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, szkół, policji,
wojska, prasy, stowarzyszeń, 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 LIV 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 15 radnych).

Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad LIV Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o jej terminie. Następnie odczytała porządek obrad oraz propozycje zmian
do porządku obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z LIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4. Wystąpienia okolicznościowe:
1) Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złocieńcu;
2) Burmistrza Złocieńca;
3) zaproszonych Gości.
5. Wręczenie podziękowań za współpracę w kadencji 2010 – 2014.
6. Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak przedstawiła proponowane
zmiany do porządku obrad:
ZMIANA I: Po punkcie 3 dodaje się punkt 3A w brzmieniu: „Przyjęcie uchwały w sprawie
zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 608”;
ZMIANA II: Po punkcie 3A dodaje się punkt 3B w brzmieniu: „Przyjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec –
„Włókiennicza II” – druk nr 609”;
ZMIANA I: Po punkcie 3B dodaje się punkt 3C w brzmieniu: „Przyjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Włókiennicza II” – druk nr 610”;
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Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wpłynął do Urzędu Miasta Akt Notarialny dotyczący sprzedaży gruntu. Właściciel gruntu
chce go sprzedać osobie fizycznej. Wartość działki przekracza 200 tysięcy złotych, więc są to
uprawnienia Rady. Gmina ma prawo pierwokupu, ale nie skorzysta z niego.
Kolejny projekt uchwały (na druku nr 609) dotyczy zmiany w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Złocieniec „Włókiennicza II”. W 2012 roku Rada przyjęła zmiany w
planie dotyczące w.w. terenu, aby mieć możliwość wywłaszczenia ówczesnego właściciela.
Nieruchomość została zbyta, a obecny właściciel planuje inwestycję na tym terenie. W
związku z powyższym druk nr 609 należy odrzucić, a przyjąć projekt uchwały na druku 610,
aby powrócić do stanu pierwotnego.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję ZMIANY NR I do porządku obrad:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 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 – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
Protokołu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję ZMIANY NR II do porządku obrad:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 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 – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
Protokołu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję ZMIANY NR III do porządku obrad:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 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 – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
Protokołu.
Punkt 3: Przyjęcie Protokołów z LIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z LIII Sesji odbytej w dniu 30 października
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 (15 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr LIII/2014 z LIII Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 30 października 2014 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z LIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 4: Wystąpienia okolicznościowe:
1) Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złocieńcu;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Wysoka Rado. Szanowni Goście.
Rada Miejska w kadencji 2010 – 2014 pracowała w oparciu o plany, które obejmowały w
tematyce całokształt spraw będących w zakresie działania gminy i wyłącznej właściwości
rady. Odbyła 54 Sesje, w tym 12 sesji nadzwyczajnych zwołanych na wniosek Burmistrza
Złocieńca.
Rada Miejska podczas sesji podjęła 442 uchwały. Radni zgłosili 191 interpelacji. Przed
sesjami pracowały komisje problemowe, które opiniowały projekty uchwał oraz przedkładały
informacje z zakresu zadań, do których zostały powołane.
W strukturze Rady funkcjonowało sześć komisji:
− komisja rewizyjna,
− komisja organizacyjna,
− komisja rozwoju gospodarczego i budżetu,
− komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki,
− komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego,
− komisja wsi i rolnictwa.
Komisja organizacyjna, podczas swojej czteroletniej pracy, odbyła 18 posiedzeń, w tym 1
posiedzenie z komisją rozwoju gospodarczego i budżetu. Komisja zgłosiła 8 wniosków.
Komisja rewizyjna przeprowadziła 21 kontroli zgodnie z planami kontroli przyjmowanymi
corocznie przez Radę.
Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu odbyła 39 posiedzeń, w tym 2 posiedzenia z
Komisją zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego oraz 1 posiedzenie z
Komisją organizacyjną, podczas którego gościnnie udział wzięła Komisji budżetowa z
Pyrzyc. Komisja zgłosiła 40 wniosków oraz 8 zapytań.
Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki odbyła 31 posiedzeń, w tym 1 posiedzenie
wspólnie z komisją zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego. Zgłosiła 28
wniosków.
Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego odbyła 35 posiedzeń, w
tym 1 posiedzenie z Komisją edukacji, kultury, sportu i turystyki oraz dwa posiedzenia z
Komisją rozwoju gospodarczego i budżetu. Podczas posiedzeń zgłosiła 33 wnioski.
Komisja wsi i rolnictwa odbyła 19 posiedzeń i zgłosiła 19 wniosków.
W kadencji 2010-2014 Radni odbyli 40 wspólnych posiedzeń wszystkich komisji w temacie
rozpatrywania materiałów na Sesję, podczas których zgłosili 23 wnioski.

Punkt 3A: Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 608.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 608.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr LIV/443/2014 w sprawie
zgody na nabycie nieruchomości, stanowiącą załącznik do protokołu.
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Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 3B: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Włókiennicza II” – druk nr 609.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Proszę nie przyjmować tego projektu uchwały.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (0 głosów “za”, 15 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) nie przyjęła uchwały w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec –
„Włókiennicza II”.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „przeciw” przyjęciu uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 3C: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Złocieniec – „Włókiennicza II – druk nr 610;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 610.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr LIV/444/2014 zmieniającą
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Włókiennicza II”, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 4: Wystąpienia okolicznościowe:
2) Burmistrza Złocieńca;

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W latach 2010-2014 Gmina zrealizowała inwestycje na kwotę ok. 33 mln zł., a poprzez spółki
gminne na kwotę ok. 24 mln zł. Obecna wystawa pokazuje szereg przedsięwzięć i inwestycji,
które były realizowane w tej kadencji.
Ok. 40 firm skorzystało z naszej polityki podatkowej. Gro z nich funkcjonuje w naszej
gminie. To dla nas bardzo ważne.
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Cieszę się, że udało nam się w tym roku zatwierdzić Strategię rozwoju gminy Złocieniec. Aby
móc się starać o środki pozabudżetowe trzeba mieć zapisane dane inwestycje w Strategii.
Powstanie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsienie to również nasz
sukces. Jest to największy zakład w regionie. Do Celowego Związku Gmin R-XXI należy 27
gmin, w tym oczywiście Złocieniec. Na powyższą inwestycję wydano ponad 100 mln zł., w
tym środków unijnych ponad 80 mln zł.
Gmina Złocieniec działa w wielu Związkach i Stowarzyszeniach, współpracuje z innymi
gminami np. w temacie strefy ciszy. Jesteśmy także członkami Pomeranii.
Również zaangażowanie mieszkańców w życie gminy jest bardzo ważne. W gminie
Złocieniec działa ok. 50 Stowarzyszeń – najwięcej w powiecie. Przekazujemy środki na
działalność stowarzyszeń, które dzięki temu mogą starać się o środki zewnętrzne. W dniu
wczorajszym odbyły się targi ekonomii społecznej w Złocieńcu. Brała w nich udział również
grupa osób z Centrum Integracji Społecznej ze Złocieńca.
W 2015 roku do Złocieńca przyjedzie 750 osób w ramach Europejskiego Festiwalu Ludzi
(18-25 lipiec 2015 r.) – jest to też ważne wydarzenie dla miasta.
Problemy związane z terenami wiejskimi były rozwiązywane podczas Konwentów Sołtysów.
Dziękuję wszystkim za współpracę w kadencji 2010 – 2014, a w szczególności pracownikom
Urzędu, Sołtysom oraz Radzie Miejskiej, z którą nawet w sytuacjach trudnych osiągaliśmy po
dyskusjach konsensus.

Punkt 4: Wystąpienia okolicznościowe:
3) Zaproszonych Gości;

Pan Jacek Kozłowski (Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego):
Kończy się VI kadencja samorządu gminnego oraz IV powiatowego. 67 mln zł, nie licząc
PROW-u, spłynęło dla gminy Złocieniec, aby mogła się rozwijać. Cieszy nas to bardzo.
Koniec kadencji to dobry czas na podziękowania za współpracę. Dziękuję Burmistrzowi i
Radnym za współpracę.
Pan Andrzej Brzemiński (Wicestarosta Drawski):
Koniec kadencji to czas podsumowań i podziękowań. Kadencja 2010 – 2014 to wspólne
inwestycje: droga Złocieniec – Ostrowice, przebudowa mostu na ul. 5-go Marca oraz na ul
Staszica. Nie byłoby tych inwestycji bez decyzji Rady. Dziękuje zatem za trafne decyzje.
Mamy PKS Złocieniec – spółkę samorządową, w skład której wchodzą 4 samorządy. Powiat i
Gmina Złocieniec są wiodącymi samorządami. Miejsca pracy pozostały. Przez okres dwóch
lat przewodniczyłem komisji do spraw wniosków organizacji pozarządowych. 60%
wszystkich wniosków pochodziło od organizacji pozarządowych z gminy Złocieniec, które
otrzymały najwięcej środków.
Życzę spokojnej kampanii wyborczej oraz zwycięstwa w wyborach.
Pan Henryk Szreta (Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Złcoieńcu):
Szkoły są coraz piękniejsze. My się odwdzięczamy wynikami nauki dzieci. Nadzór również
nas dobrze ocenia. Nasze dzieci są coraz mądrzejsze. Dziękujemy za owocną współpracę.
Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury):
Kadencja 2010 – 2014 była dla ZOK-u obfita w działania. Perypetie związane z budową kina
były duże, ale sukces jest wielki. Zakup projektora cyfrowego to również duży sukces.
Cieszymy się, że zauważono nas w Ministerstwie Kultury.
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Serdecznie dziękuję za tak owocną współpracę.
Radna Małgorzata Janda:
Cztery lata temu 2.grudnia 2010 roku odczytywałam treść ślubowania Radnych, a w dniu
dzisiejszym pragnę podziękować za współpracę. Dziękuję za współpracę z kierownikami
jednostek, z panią Skarbnik oraz pracownikami Biura Rady Miejskiej. Dziękuję także
Mieszkańcom Złocieńca. Przepraszam za popełnione błędy.
Pan Grzegorz Wrzesiński (Przewodniczący Rady Sportu):
Jako Przewodniczący Rady Sportu dziękuję Radzie i Burmistrzowi za wspieranie
stowarzyszeń sportowych. Środki dotacyjne zapewniły realizację podstawowych zadań
stowarzyszeń. Dzięki sportowi kształcimy szczęśliwą młodzież. Dziękuję działaczom oraz
zawodnikom. Pamiętajmy, że należy kontynuować rozwój sportu na terenie gminy Złocieniec.
Pan Krzysztof Zacharzewski (Radny Powiatu Drawskiego):
Jestem Przewodniczącym Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Powiatu
Darwskiego. Pan Henryk Czarnota bardzo wiele mnie nauczył i mi pomógł. Za co jestem mu
wdzięczny. Razem wiele zdziałaliśmy dla dobra naszego powiatu. Chciałbym, aby w dalszym
ciągu współpraca układała się dobrze.
Pan Kamil Wąwoźny (Mieszkaniec Złocieńca):
Dziękuję Burmistrzowi za pozbawienie mnie środków do życia i Pana Rapacza także. Za
moje podatki wynajął Pan adwokata przeciwko mnie w sprawie pozbawienia mieszkania po
śmierci mojego wujka.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Widzimy, że nie każdy jest zadowolony z naszych działań, ale niestety w naszej gminie jest
jeszcze zbyt mało mieszkań, aby móc zadowolić każdą potrzebującą osobę.

Punkt 5: Wręczenie podziękowań za współpracę w kadencji 2010 – 2014.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu oraz Burmistrz Złocieńca wręczyli
podziękowania za współpracę w kadencji 2010 – 2014.

Punkt 6: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo – zamknęła LIV Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 11.55).
Protokołowała:
Dorota Kowalczyk
Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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