R A D A M I E J S K A
w Drawsku Pomorskim
ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 094-3633485; fax. 094-3633113

PROTOKÓŁ NR 11/2010
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 06 grudnia 2010 r.
w sali widowiskowej Ośrodka Kultury

Program artystyczny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Tomasza
Stawickiego.
Hymn.

ad. l
Przewodniczący Rady Miejskiej - Czesław Faliński otworzył drugą sesję Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim. Powitał radne, radnych, burmistrza Drawska Pomorskiego, sołtysów
i zaproszonych gości.

ad. 2
Następnie,

przewodniczący

Przewodniczącą

Miejskiej

Czesław
Komisji

Faliński

Wyborczej

poprosił

Bożenę

Mazurkiewicz

w Drawsku Pomorskim o wręczenie

zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewowi Ptakowi.

ad. 3
Przewodniczący Czesław Faliński poprosił Zbigniewa Ptaka o złożenie ślubowania przed
Radą. Poinformował, że tekst roty zostanie odczytany przez Wiceprzewodniczącego
Miejskiej

w Drawsku Pomorskim

Ireneusza

Rady

Gendka, a Zbigniew Ptak powinien

powiedzieć „Ślubuję" lub „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

Następnie, poprosił

o to, aby wszyscy wstali.
Wiceprzewodniczący Ireneusz Gendek odczytał tekst roty: „Obejmując urząd burmistrza
gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy".
Burmistrz Drawska Pomorskiego - Zbigniew Ptak powiedział: „Ślubuję, tak mi dopomóż
Bóg".

Przewodniczący Czesław Faliński podziękował i złożył gratulacje z powodu zaufania,
którym społeczeństwo obdarzyło burmistrza. Życzył samych sukcesów w pracy na rzecz
l

wspólnej małej ojczyzny, dobrej współpracy z Radą Miejską, sołtysami, przewodniczącymi
samorządów mieszkańców oraz pracownikami i mieszkańcami.
Następnie, przewodniczący

Czesiów Faliński podziękował Przewodniczącej Miejskiej

Komisji Wyborczej za sprawne i rzetelne przeprowadzenie wyborów.

Przerwa.

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

na podstawie

listy obecności

do podejmowania prawomocnych uchwał. Listy obecności

stwierdził kworum

stanowią załącznik nr l

do protokołu.
Przewodniczący Czesiów Faliński poinformował, że porządek posiedzenia (załącznik nr 2
do protokołu) radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji. Do każdego porządku można
wnieść zmiany. Przewodniczący zaproponował wprowadzenie na wniosek Burmistrza
Drawska Pomorskiego projektu uchwały w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania
realizowanego przez Powiat Drawski: 14 za (jednogłośnie).
Nikt nie wniósł uwag do porządku, więc przewodniczący

Czesiów Faliński

poddał

pod głosowanie porządek posiedzenia: 14 za (jednogłośnie).
Po zmianach porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie Burmistrzowi Drawska Pomorskiego zaświadczenia o wyborze.
3. Ślubowanie Burmistrza Drawska Pomorskiego.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010,
2) powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim,
3) wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
do wyznaczania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości
rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim w poleceniu wyjazdu służbowego,
4) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Drawska Pomorskiego,

5) dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie sesji.

Następnie, przewodniczący Czesław Faliński poinformował, że protokół z poprzedniej sesji
Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Nikt nie wniósł do niego
uwag. Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu: 14 za (jednogłośnie).
Protokół nr 1/2010 z sesii Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 listopada 2010 r.
został przyjęty jednogłośnie.
ad. 4

1. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie
na rok 2010.

Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska - Garbaci przedstawiła i wyjaśniła dokonane
zmiany.
Radny Romuald Kurzątkowski

nawiązał do zapisu dotyczącego stworzenia nowego

stanowiska pracy. Zapytał, jaka będzie rola tej osoby i czym będzie się zajmowała.
Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że osoba ta będzie się zajmowała promowaniem
gminy i organizacją imprez. Dwa stanowiska wynikają z dofinansowania uzyskanego
na modernizację dworca. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest stworzenie dwóch
stanowisk pracy, gdzie osoby będą zajmowały się informacją turystyczną, promowaniem
gminy, współpracą z innymi miastami i organizacjami.
Nikt więcej nie zgłosił uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały: 14 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr IL/4/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 06 grudnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
2. Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim.

Przewodniczący

Czesław Faliński powiedział, że zgodnie z §14 ust. l Statutu Gminy

Drawsko Pomorskie Rada powołuje następujące komisje: Rewizyjną, Gospodarczo
Finansową,
oraz

Komunalną,

Organizacyjną.

W

Infrastruktury
skład

Społecznej,

Komisji

Rozwoju

Organizacyjnej

Wsi

wchodzą

i

Rolnictwa

przewodniczący

i wiceprzewodniczący Rady oraz przewodniczący poszczególnych komisji stałych. Podczas
przerwy radni wpisali się na listy, zgłaszając swój akces do poszczególnych komisji. Radni
w wyborze kierowali się zawodem, który wykonują, bądź też zainteresowaniami.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Włodzimierz Matusiak odczytał propozycje składów
komisji (załącznik nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Czesław Faliński zaproponował, aby dokonać wyboru przewodniczących
poszczególnych komisji, których wybiera się w głosowaniu jawnym, większością głosów.
Rozpoczęto od Komisji Rewizyjnej składającej

się z przewodniczącego,

zastępcy

i 3 członków. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Wiceprzewodniczący

Włodzimierz

Matusiak

zgłosił kandydaturę radnego

Kazimierza

Pokutyńskiego, który wyraził zgodę.
Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Kazimierza
Pokutyńskiego: 14 za (jednogłośnie).
Przewodniczący Czesław Faliński stwierdził, że w wyniku głosowania przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej został radny Kazimierz Pokutyński.
Następnie, poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję zastępcy

przewodniczącego

tej komisji.

Radny Kazimierz Pokutyński zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza
który wyraził zgodę.

Hnatkowskiego,

Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Kazimierza
Hnatkowskiego: 14 za (jednogłośnie).
Przewodniczący

Czesław

Faliński

stwierdził,

że

w

wyniku

głosowania

zastępca

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został radny Kazimierz Hnatkowski.
Następnie, poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Komisji
Gospodarczo - Finansowej.
Radny

Andrzej

Tytka

zgłosił

kandydaturę

radnego

Romualda

Kurzątkowskiego,

który nie wyraził zgody.
Wiceprzewodniczący Ireneusz Gendek zgłosił kandydaturę radnego Henryka Mułarskiego,
który wyraził zgodę.
Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Henryka
Mularskiego: 14 za (jednogłośnie).
Przewodniczący Czesław Faliński stwierdził, że w wyniku głosowania przewodniczącym
Komisji Gospodarczo - Finansowej został radny Henryk Mularski.
Następnie, Przewodniczący Czesław Faliński poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję

r

przewodniczącego Komisji Komunalnej.
Radny Henryk Mularski zgłosił kandydaturę radnego Eugeniusza Storoniaka, który wyraził
zgodę.
Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Eugeniusza
Storoniaka: 14 za (jednogłośnie).
Przewodniczący Czesław Faliński stwierdził, że w wyniku głosowania przewodniczącym
Komisji Komunalnej został radny Eugeniusz Storoniak.
Następie, Przewodniczący Czesław Faliński poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję
przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej.

Radny Kazimierz Pokutyński zgłosił kandydaturę radnego Romualda

Kurzątkowskiego,

który wyraził zgodę.
Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Romualda
Kurzątkowskiego: 14 za (jednogłośnie).
Przewodniczący Czesław Faliński stwierdził, że w wyniku głosowania przewodniczącym
Komisji Infrastruktury Społecznej został radny Romuald Kurzątkowski.
Następnie, Przewodniczący Czesław Faliński poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję

C

przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
Wiceprzewodniczący

Ireneusz

Gendek zgłosił kandydaturę radnej Zofii

Nowickiej,

która wyraziła zgodę.
Przewodniczący

Czesław

Faliński

poddał pod głosowanie kandydaturę radnej

Zofii

Nowickiej: 14 za (jednogłośnie).
Przewodniczący Czesław Faliński stwierdził,

że w wyniku głosowania

przewodniczącą

Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa została radna Zofia Nowicka.
Przewodniczący

Czesław

Faliński

złożył gratulacje radnym, którzy zostali wybrani

na funkcje przewodniczących komisji. Dzięki temu wyłonił się skład Komisji Organizacyjnej,
do której zostali powołani:
1. Czesław Faliński
2. Włodzimierz Matusiak
3. Ireneusz Gendek
4. Kazimierz Hnatkowski
5. Romuald Kurzątkowski
6. Henryk Mularski
7. Zofia Nowicka
8. Kazimierz Pokutyński
9. Eugeniusz Storoniak

6

Następnie, Przewodniczący

Rady Miejskiej

poddał pod głosowanie projekt uchwały

dotyczący powołania składu stałych komisji w brzmieniu następującym: 14 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr II/5/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 06 grudnia 2010 r.

„w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej \v Drawsku Pomorskim została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
3. Projekt uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim do wyznaczania terminu i miejsca wykonywania zadania
oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego
Rady Miejskiej w poleceniu wyjazdu służbowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał powyższy projekt uchwały. Nikt nie wniósł uwag.
Poddał go pod głosowanie: 14 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr II/6/2010
w sprawie

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 06 grudnia 2010 r.

wskazania Wiceprzewodniczącego

Rady Miejskiej

w Drawsku

Pomorskim

do wyznaczania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości

rozpoczęcia

i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w poleceniu wyjazdu
służbowego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
4. Projekt

C

uchwały

w

sprawie

ustalenia

wynagrodzenia

miesięcznego

dla Burmistrza Drawska Pomorskiego.
Przewodniczący

Czesław Faliński powiedział, że z dniem dzisiejszym, w związku

z tym, że Zbigniew Ptak złożył ślubowanie, objął urząd Burmistrza Drawska Pomorskiego.
Dlatego konieczne jest ustalenie wynagrodzenia, co należy do kompetencji Rady zgodnie
z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Zaproponował, aby wynagrodzenie pozostało w tej samej wysokości. Nikt nie wniósł uwag.
Odczytał powyższy projekt uchwały oraz poddał ją pod głosowanie: 13 za, O przeciw,
l wstrzymujący się (radny Romuald Kurzątkowski).

Uchwała Nr II/7/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 06 erudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Drawska Pomorskiego
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
5. Projekt uchwały w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego
przez Powiat Drawski.
Skarbnik Jadwiga Jędrzejewska - Garbaci powiedziała, że dotacja zostanie przeznaczona
na sprzęt ortopedyczny.
Wiceprzewodniczący Włodzimierz Matusiak powiedział, że taka uchwała już była.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to doposażenie urządzenia, na które wcześniej zostały

C

przekazane środki.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 14 za
(jednogłośnie).
Uchwala Nr II/8/2010 Rady Miejskie/ w Drawsku Pomorskim z dnia 06 grudnia 2010 r.
w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski została
podjęta Jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
ad. 5

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby:
- Komisja Organizacyjna odbywała się w pierwszy lub drugi poniedziałek miesiąca.
W tym miesiącu odbędzie się 13 grudnia 2010 roku o godz. 12.00;
- sesje odbywały się w ostatni czwartek miesiąca; kolejna sesja odbędzie się 30 grudnia 2010
roku o godz. 10.00:
- Komisja Rewizyjna przedłożyła swój plan pracy do końca grudnia br.; pozostałe komisje
powinny przedstawić plan pracy w styczniu 2011 r.;
- zgodnie ze statutem interpelacje i wnioski były składane na piśmie;
- wiceprzewodniczący Rady pełnili dyżury w czwartki od godz. 14.00 do godz. 16.00.
Ponadto, poinformował, że zgodnie z art. 24 h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym radni
są zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych w ciągu 30 dni od daty złożenia
ślubowania. Do oświadczeń muszą zostać dołączone informacje o sposobie i terminie
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy. Termin

złożenia oświadczeń majątkowych mija 30 grudnia 2010 r. Druki oświadczeń majątkowych
zostały przekazane wraz z innymi dokumentami.
Sołtys Sołectwa Zagozd -- Halina Lemańska złożyła w imieniu wszystkich sołtysów
gratulacje radnej Zofii Nowickiej z powodu wyboru na przewodniczącą Komisji Rozwoju
Wsi i Rolnictwa.
Zdzisław Bujnowski

Przewodniczący

Samorządu

Mieszkańców

Nr 2 w Drawsku

Pomorskim powiedział, że współpraca między jednostką pomocniczą gminy, a Radą Miejską
w Drawsku Pomorskim układała się bardzo dobrze. Dodał, że ma nadzieję, iż nadal
tak będzie. Złożył radnym i burmistrzowi gratulacje i życzył dobrej współpracy.
Bar czak

Jan

mieszkaniec

Drawska

Pomorskiego

pochwalił Komendanta Policji

za postawę policjantów, którą wykazali się znajdując na ulicy leżącego człowieka. Życzył
Burmistrzowi Drawska Pomorskiego, aby kadencja była udana, aby koło LIDL

- a

coś się działo, bo mieszkańcy pytają go o ten teren. Ponadto, życzył pogody ducha
oraz, aby na sesje przychodził jak najrzadziej i rzadko wypominał burmistrzowi błędy.

ad. 6
Przewodniczący

Czesław Faliński

zamknął drugą sesję Rady Miejskiej w Drawsku

Pomorskim.
Posiedzenie trwało od godz. 11.00 do godz. 12.30.

Protokołowała:
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Przewodniczył:

Przewodni
Rady Miejskiej

