R A D A

M I E J S K A

w Drawsku Pomorskim
ul.Gen.Wt.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094-3633485; fax. 094-3633113

PROTOKÓŁ NR 1/2010
Z SESJI INAUGURACYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 30 listopada 2010 r.
w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury
Spotkanie rozpoczęto programem artystycznym w wykonaniu chóru Canto Libero.
Jarosław Zduńczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim poprzedniej
kadencji poprosił o powstanie do hymnu. Następnie, powitał wszystkich przybyłych na sesję
oraz pogratulował zaufania społecznego wybranym radnym. Przekazał prowadzenie sesji
radnej seniorce - Zofii Nowickiej.

r

ad. l
Radna Zofia Nowicka powiedziała, że na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie
gminnym otwiera pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
Przyłączyła się do gorącego powitania wszystkich obecnych na sesji. Następnie, powiedziała,
że 21 listopada 2010 roku w demokratycznych wyborach wyborcy powierzyli radnym
zaszczyt pełnienia przez 4 kolejne lata funkcji radnych Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim.
ad. 2

Poprosiła

panią Krystynę Szymczak

Wyborczej

w Drawsku Pomorskim

Zastępcę Przewodniczącej

Miejskiej

Komisji

o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radną

i radnego.
Zastępca Przewodniczącej Miejskiej

Komisji Wyborczej - Krystyna Szymczak wręczyła

zaświadczenia wszystkim radnym oraz życzyła realizacji wymarzonych zadań i owocnej
kadencji.
W imieniu obecnych na sali radnych Zofia Nowicka podziękowała pani Krystynie Szymczak
za sprawne przeprowadzenie wyborów przez Miejską Komisję Wyborczą w Drawsku
Pomorskim oraz wręczyła wiązankę kwiatów jako wyraz uznania za pracę Komisji.

ad. 3
Radna Zofia Nowicka powiedziała, że przed przystąpieniem do wykonywania mandatu
radnego radni składają ślubowanie. Odbywa się ono w ten sposób, że po odczytaniu
l

przez radnego seniora roty ślubowania, wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają
słowo „Ślubuję". Można dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg".
Radna poprosiła wszystkich o wstanie z miejsc i odczytała rotę ślubowania:
„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej

Polskiej, ślubuję uroczyście

obowiązki

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców ".
Radna poprosiła, aby usiąść.
Następnie, radna Zofia Nomcka poprosiła najmłodszego wiekiem radnego - Andrzeja
Tylkę o odczytanie kolejno nazwisk radnych, a radnych o wypowiedzenie „Ślubuję"
lub „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg".
Radni złożyli ślubowanie:
Daciów Teodor Antoni — „ Ślubuję "
Dyl Krzysztof- „ Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. "
Faliński Czesław - „ Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. "
Gendek Ireneusz - „ Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. "
Hnatkowski Kazimierz - „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. "
Kowalczyk Robert - „ Ślubuję "
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Kurzątkowski Romuald- „ Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. "
Matusiak Włodzimierz Jacek - „ Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. "
Mularski Henryk - „ Ślubuję "
Nowicka Zofia - „ Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. "
Pokutyński Kazimierz Zygmunt - „ Ślubuję "
Rzęsa Zenon - „ Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. "
Storoniak Eugeniusz Jan - „ Ślubuję "
Sycz Danuta Anna - „ Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. "
Tylka Andrzej Stefan - „ Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. "
Radna seniorka podziękowała radnym za złożenie ślubowania. Złożyła gratulacje i stwierdziła
że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim.

ad. 4
Następnie, radna seniorka poinformowała, że na podstawie listy obecności (załącznik nr l do
protokołu) w dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do prawomocności
obrad i uchwał, które zostaną podjęte na dzisiejszej sesji.

ad. 5
Radna seniorka odczytała porządek posiedzenia. Zapytała, czy ktoś ma uwagi. Uwag
nie zgłoszono, więc radna seniorka poddała pod głosowanie przyjęcie porządku:
15 głosów za.
Porządek został przyjęty jednogłośnie (załącznik nr 2 do protokołu).

ad. 6
Następnie, radna seniorka przeszła do punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie
przyjęcia

regulaminu

głosowania

wyboru

radnego

na

przewodniczącego

i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Odczytała projekt uchwały.
Nikt nie zgłosił do niego uwag, więc poddała go pod głosowanie: 15 głosów za.
Uchwała Nr 1/1/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia

regulaminu głosowania

wyboru radnego

na przewodniczącego

i wieceprzewodniczacych Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad. 7
Następnie, radna seniorka poinformowała, że zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie
gminnym oraz Statutem Gminy Drawsko Pomorskie rada gminy wybiera ze swojego grona
przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej

połowy ustawowego

składu rady. W

celu przeprowadzenia

wyboru

przewodniczącego należy powołać komisję skrutacyjną.
Poprosiła o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji, która przeprowadzi głosowanie.
Jednocześnie poinformowała, że członkiem komisji nie może być osoba kandydująca.
Do komisji zostali zgłoszeni: Andrzej Tyłka, Henryk Mularski i Danuta Sycz. Wszyscy
wyrazili zgodę. Nikt nie zgłosił uwag do zgłoszonych kandydatów. Radna seniorka poddała
pod głosowanie przyjęcie składu komisji skrutacyjnej: 15 głosów za. Radna seniorka

stwierdziła, że w wyniku przeprowadzonego

głosowania została powołana komisja

skrutacyjna w składzie: Andrzej Tyłka, Henryk Mularski i Danuta Sycz.
Następnie,

komisja

skrutacyjna

ukonstytuowała

się wybierając

ze swojego

grona

przewodniczącą Danutę Sycz.
Na przewodniczącego
przez radnego

Rady Miejskiej w

Włodzimierza

Drawsku

Pomorskim została zgłoszona

Matusiaka kandydatura radnego Czesława

Falińskiego,

który wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Włodzimierz Matusiak przedstawił osobę
kandydata mówiąc, że posiada on wykształcenie wyższe. Jest emerytowanym nauczycielem,
wieloletnim samorządowcem, działaczem katolickim, pasjonatem sportu, wychowawcą wielu
pokoleń młodzieży. W kadencji 2006 - 2010 radny Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
Radna seniorka powiedziała, że został zgłoszony jeden kandydat na przewodniczącego Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Poprosiła komisję skrutacyjną o sporządzenie kart
do głosowania. Dodała, że podczas głosowania należy zapewnić maksimum tajności. Karty
do głosowania powinien rozdać przewodniczący komisji skrutacyjnej według listy obecności.
Radni powinni wrzucić je do urny.
Po sporządzeniu kart do głosowania przewodnicząca komisji skrutacyjnej - Danuta Sycz
rozdała je zgodnie z listą obecności. Następnie, wspólnie z członkiem komisji Andrzejem
Tyłka zebrała karty zgodnie z listą obecności. W celu policzenia głosów została ogłoszona
przerwa.
Po przerwie przewodnicząca Danuta Sycz odczytała protokół wyboru przewodniczącego,
stwierdzający, że na przewodniczącego został wybrany Faliński Czesław.
Protokół wyboru przewodniczącego

oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 4

do protokołu.
Następnie, radna seniorka poddała pod głosowanie projekt uchwały stwierdzającej wybór
wyjaśniając, że podjęcie uchwały stwierdzającej wybór ma na celu określenie, że procedura
wyboru przewodniczącego została przeprowadzona zgodnie z prawem. Radni, którzy
nie mają uwag do procedury powinni zagłosować za: 15 głosów za.
Uchwała Nr 1/2/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 listopada w sprawie
wyboru przewodniczącego

Rady Miejskiej

w Drawsku

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Pomorskim

została

podjęta

Radna seniorka - Zofia Nowicka złożyła gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim - - Czesławowi Falińskiemu i wręczyła bukiet
kwiatów. Gratulując dodała, że jest to nie tylko wielki zaszczyt, ale także wielkie
zobowiązanie i ciężka praca.

ad. 8
Następnie, radna seniorka zapraszając do stołu prezydialnego

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej - Czesława Falińskiego, przekazała mu prowadzenie dalszej części obrad.
Przewodniczący

Czesław Fałiński podziękował radnej seniorce za sprawne prowadzenie

obrad. Następnie, powiedział, że chciałby podziękować Jarosławowi

Zduńczykowi —

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim poprzedniej kadencji za cztery
lata ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.
Jarosław

Zduńczyk

powiedział, że społeczeństwo

odesłało go już na samorządową

emeryturę, ale nie będzie się nudził. Teraz będzie miał czas, aby zajmować się wnukami.
Podziękował

za

wszystkie

lata

współpracy.

Pogratulował

Burmistrzowi

Drawska

Pomorskiego doskonałej kadry zatrudnionej w Urzędzie Miejskim, z którą bardzo dobrze
współpracowało się w ostatniej kadencji. Życzył tak dobrej współpracy między radą,
a burmistrzem, jaka była w ostatniej kadencji.

ad. 9
Przewodniczący Rady Miejskiej — Czesław Faliński powiedział, że zgodnie z porządkiem
należy przystąpić do wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
Przypomniał, że wybór musi odbyć się bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Dla przeprowadzenia
wyboru należy powołać komisję skrutacyjną. Przewodniczący zaproponował, aby powołana
już komisja skrutacyjna do wyboru przewodniczącego rady, pracowała nadal w tym samym
składzie i dokonała wyboru dwóch wiceprzewodniczących.
Radni wyrazili na to zgodę głosując: 15 za (jednogłośnie).
Przewodniczący Czesław Faliński przypomniał, że regulamin wyboru wiceprzewodniczących
został przyjęty przez Radę przed wyborem przewodniczącego.
Poprosił o zgłaszanie kandydatów na pełnienie funkcji wiceprzewodniczących rady.
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Radna Zofia Nowicka zgłosiła kandydaturę radnego Włodzimierza Matusiaka, który wyraził
zgodę. Opisała sylwetkę

kandydata mówiąc, że posiada on wykształcenie

średnie.

Jest pracownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Drawsku Pomorskim, działaczem
katolickim, wieloletnim samorządowcem. Od 1998 roku jest radnym Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim. W kadencji 2002 - 2006 oraz 2006 - 2010 pełnił w niej funkcję
wiceprzewodniczącego. Jego pasjąjest sport, a szczególnie piłka nożna. Bardzo lubi taniec.
Radny Kazimierz Pokutyński zgłosił kandydaturę radnego Ireneusza Gendka, który wyraził
zgodę. Opisał sylwetkę kandydata mówiąc, że posiada on wykształcenie wyższe. Ukończył
Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie. Z zawodu jest strażakiem. W kadencji 2006 - 2010
pełnił

funkcję

wiceprzewodniczącego

Rady

Miejskiej

w

Drawsku

Pomorskim.

Jego zainteresowania to informatyka i sport.
Radny Romuald Kurzątkowski zgłosił kandydaturę radneęo Krzysztofa Dyla, który wyraził
zgodę. Opisał sylwetkę kandydata mówiąc, że jest on znanym przedsiębiorcą drawskim, od lat
wspiera różne inicjatywy społeczne. Wyborcy ponownie zaufali mu i wybrali go na radnego
po raz drugi.
Przewodniczący Czesław Faliński stwierdził, że na funkcję wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej zostali zgłoszeni: Dyl Krzysztof, Gendek Ireneusz i Matusiak Włodzimierz.
Poprosił komisję skrutacyjną o sporządzenie kart do głosowania.
Przewodnicząca

komisji - Danuta Sycz rozdała kartki do głosowania zgodnie z listą

obecności. Po wypełnieniu kart przez radnych zostały one wrzucone do urny przez radnych
zgodnie z kolejnością na liście obecności.
Po podliczeniu przez komisję skrutacyjną głosów, przewodnicząca komisji Danuta Sycz
odczytała

protokół

wyboru

wiceprzewodniczących,

stwierdzający,

że na wiceprzewodniczących zostali wybrani Gendek Ireneusz oraz Matusiak Włodzimierz.
Protokół wyboru wiceprzewodniczących oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 6
do protokołu.
Następnie, Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie uchwałę stwierdzającą
wybór dwóch wiceprzewodniczących, która ma na celu określenie, że procedura wyboru
wiceprzewodniczących została przeprowadzona zgodnie z prawem. Radni, którzy nie mają
uwag do procedury powinni zagłosować za: 15 głosów za.

Uchwała Nr 1/3/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej \v Drawsku Pomorskim została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący

Czesław

Faliński

złożył

gratulacje

i

zaprosił nowo

wybranych

wiceprzewodniczących do stołu prezydialnego.

ad. 10
Burmistrz Drawska Pomorskiego poprzedniej kadencji - Zbigniew Ptak złożył gratulacje
dla wybranego prezydium Rady oraz dla pozostałych radnych, a także wręczył kwiaty dwóm
radnym - Zofii Nowickiej oraz Danucie Sycz. Korzystając ze sposobności złożył życzenia
pomyślności i szczęścia w życiu dla obchodzącego dzisiaj imieniny Andrzeja Tyłki.
Następnie, przedstawił sprawozdanie o stanie Gminy. Poinformował, że projekt budżetu
na rok 2011 został przekazany do Biura Rady Miejskiej. Jest on konsekwencją działań Rady
i Burmistrza w latach 2006 - 2010. Dodał, że to, co dobre powinno być kontynuowane. Rok
2010 pod każdym względem jest rokiem rekordowym. W roku 2011 po stronie dochodów
gmina uzyska blisko 50 min zł. W kadencji 2006 - 2010 zostało wydanych 120 min zł
na inwestycje, z czego 100 min zł otrzymali miejscowi przedsiębiorcy, firmy. Zostały
uchwalone plany zagospodarowania
inwestycyjne.

Wykonano wiele

przestrzennego,

inwestycji, jak

określone

remonty

mieszkalnych (jako ciągłość zadania z kadencji 2002

wieloletnie

szkół, budowa

programy
budynków

2006). Od dwóch lat gmina

zwiększyła zakres pozyskiwania środków unijnych. Burmistrz Zbigniew Ptak dodał, że łatwo
nie będzie, bo impet inwestycyjny jest duży, ale oczekiwania społeczne są także duże.
Zbigniew Ptak powiedział, że jest to jego piąta kadencja w samorządzie. W superlatywach
ocenił współpracę

między

organami wykonawczym

i uchwałodawczym. Podkreślił,

że jest to praca na rzecz rozwoju społeczeństwa miasta i gminy. Dodał, że Rada ze strony
Urzędu będzie miała pełne wsparcie.

ad. 11
Przewodniczący Czesław Faliński poinformował, że druga sesja Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim została wyznaczona na dzień 6 grudnia 2010 r. o godz. 11.00 w Ośrodku Kultury.
Podczas jej obrad zostanie zaprzysiężony na Burmistrza Drawska Pomorskiego - Zbigniew
Ptak oraz Rada Miejska dokona wyboru składów komisji stałych.
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ad. 12
Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący

Rady Miejskiej - Czesław

Faliński zamknął pierwszą sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Protokołowała:
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