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PROTOKÓŁ NR HI/2010
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

odbytej 30 grudnia 2010 r.
w sali narad Urzędu Miejskiego

ad. l

Przewodniczący Rady Miejskiej - Czesław Faliński otworzył trzecią sesję Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim. Powitał radne, radnych, burmistrza Drawska Pomorskiego, sołtysów,

zaproszonych gości i mieszkańców. Przewodniczący Rady szczególnie powitał p. Monikę

Nowakowska - przedstawiciela firmy Kabel Technik.

Monika Nowakowska powiedziała, że Firma Kabel-Technik specjalizuje się w produkcji

wiązek kablowych i elektrycznych szaf sterowniczych dla kolei i przemysłu samochodowego.

W tej chwili zatrudnia 1053 osoby z terenów od Drawska Pomorskiego po Grzmiącą.

Już w czerwcu 2011 r. odbędzie się szkolenie dla 50 nowych pracowników w systemie

dwustopniowym: jedno szkolenie w siedzibie firmy w Czaplinku i drugie w siedzibie

kontrahenta we Francji. Zakończenie budowy hali i uruchomienie produkcji jest planowane

na koniec 2011 r. Docelowe zatrudnienie ma być osiągnięte w grudniu 2012 r. i liczyć 200

osób. Cykl budowy nowej hali został przyspieszony o rok ze względu na kontrakt,

który podpisała firma.

Radna Zofia Nowicka zapytała, czy będzie limit przyjętych mężczyzn i kobiet.

Monika Nowakowska odpowiedziała, że zostanie przyjętych 75% kobiet. Praca w firmie

Kabel Technik wymaga dużej precyzji i cierpliwości. Na bazie doświadczeń można

stwierdzić, że lepiej tę pracę wykonują kobiety.

Radny Krzysztof Dyl zapytał, jakie jest wymagane wykształcenie, czy będą szkolenia.

Monika Nowakowska odpowiedziała, że nie jest wymagane wykształcenie, chociaż

najlepszymi pracownikami są osoby po szkole zawodowej technicznej. Szkolenia odbywają

się w dwóch etapach - w Polsce i w kraju kontrahenta.

Radna Zofia Nowicka zapytała, kto będzie mógł być szkolony we Francji.

Monika Nowakowska odpowiedziała, że szkoleni są wszyscy chętni, chyba, że kontrahent

będzie wymagał przeszkolenia 100% załogi. Są szkolone osoby chętne lub przedstawiciele

z brygad, bo większość pracowników to kobiety, którym trudno jest zostawić na tydzień

rodziny i domy.



Sołtys Mariusz Rufkiewicz zapytał, czy dowóz do pracy jest finansowany lub refundowany

przez firmę.
Monika Nowakowska odpowiedziała, że w 60% koszty dowozu pokrywa firma, a pozostałe

40% pracownik.

Radna Danuta Sycz zapytała, czy są kryteria wiekowe.

Monika Nowakowska odpowiedziała, że nie ma wymagań wiekowych. Najchętniej pracują

ludzie w wieku ok. 50 lat, bo im zależy na pracy.

Radny Henryk Malarski zapytał, na jakie zarobki mogą liczyć pracownicy.

Monika Nowakowska odpowiedziała, że jest to 1600 zł brutto za miesiąc.

Radny Krzysztof Dyl zapytał, czy zakład chciałby nawiązać współpracę z Centrum

Kształcenia Praktycznego w Drawsku Pomorskim.

Monika Nowakowska odpowiedziała, że bardzo chętnie. Jeśli będzie profil w szkole,

który będzie przydatny w tego typu pracy chętnie firma zapewni praktyki, zatrudnienie

młodocianych i zatrudnienie po zakończeniu szkoły.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że spółka może starać się o dofinansowanie na

tworzenie miejsc pracy. Dodał także, że będzie chciał zorganizować coś w rodzaju małej

komunikacji miejskiej, aby zapewnić dogodny dojazd do pracy.

Przewodniczący Rady podziękował za przybycie i przedstawienie koncepcji działalności

firmy.

Następnie, Przewodniczący Czesław Faliński na podstawie listy obecności stwierdził

kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Listy obecności stanowią załącznik nr l do protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu

w Biurze Rady. Nikt nie wniósł do niego uwag. Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu:

14 za (jednogłośnie).

Protokół nr 11/2010 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 6 grudnia 2010 r.

w sali widowiskowej Ośrodka Kultury został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Czesław Faliński poinformował, że porządek obrad (załącznik nr 2) radni

otrzymali wraz z zawiadomieniami. Przypomniał, że można wnieść do niego zmiany.



Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego wniósł o przesunięcie punktu 8 ppkt l

za punkt 6, a także o wprowadzenie do punktu 8 następujących projektów uchwał:

1. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art. 263 ust. l

ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania

każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym

oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków - druk nr 19,

2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - druk

nr 26,

3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji

podatkowych - druk nr 27,

4. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych

na obszarze gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 24,

5. w sprawie wyznaczenia delegata gminy Drawsko Pomorskie do Zgromadzenia

Celowego Związku Gmin R XXI - druk nr 25.

Burmistrz Drawska Pomorskiego wniósł o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały

w sprawie wystąpienia gminy Drawsko Pomorskie ze stowarzyszenia Gmin i Powiatów

Pojezierza Drawskiego.

Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie porządek posiedzenia

wraz z wprowadzonymi zmianami: 14 za (jednogłośnie).

c
Porządek po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Wnioski i zapytania mieszkańców.

4. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

6. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2011 rok.

6a. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy

Drawsko Pomorskie na lata 2011 - 2017 - druk nr 2.

7. Uchwalenie budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem - druk nr 1;



2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;

3) przedstawienie opinii Komisji Gospodarczo Finansowej Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Drawsku

Pomorskim;

4) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie przedstawionych opinii komisji Rady

Miejskiej w Drawsku Pomorskim;

5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie;

6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 - druk

nr 18,

2) określenia warunków i trybu finansowania zadania gminy Drawsko Pomorskie

w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi

sportu - druk nr 11,

3) ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatnie nauczanie,

wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane

przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar - druk nr 12,

4) przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Drawsko Pomorskie

na lata 2010 - 2014 - druk nr 14,

5) uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" - druk nr 15,

6) wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim do Rady Społecznej

działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku

Pomorskim - druk nr 16,

7) powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim - druk nr 17,

8) ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art. 263 ust. l ustawy

o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego

wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia

planu finansowego tych wydatków - druk nr 19,

9) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - druk

nr 26,

10) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji

podatkowych - druk nr 27,



11) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze

gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 24,

12) wyznaczenia delegata gminy Drawsko Pomorskie do Zgromadzenia Celowego

Związku Gmin R XXI - druk nr 25.

9. Sprawy bieżące.

10. Zamknięcie posiedzenia.

ad. 2

Włodzimierz Matusiak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że mieszkańcy

zwracają się o postawienie kontenera przy dworcu PKP. Przy zimowej pogodzie

niejednokrotnie osoby korzystające z autobusów i kolei muszą czekać na spóźnione pojazdy.

Radny Henryk Malarski przedstawił interpelację dotyczącą miejscowości Karwice i Oleszno.

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad. 3

Halina Lemańska - Sołtys Sołectwa Zagozd powiedziała, że w Drawsku Pomorskim

jest szpital, ale mieszkańcy Drawska nie mogą w nim zrobić USG. W celu wykonania takiego

badania muszą jeździć do innych miast. Pani sołtys zapytała, dlaczego tak jest.

Mariusz Rufkiewicz - Sołtys Sołectwa Jankowo powiedział, że wyjazd z Jankowa na Kumki

i Małe Jankowo to droga zapomniana. Pogotowie nie może dojechać. Zapytał,

czyja jest ta droga. Dodał, że należy zmobilizować właściciela do jej należytego utrzymania

w zimie.

Wojciech Kowalczyk - Sołtys Sołectwa Żółte powiedział, że na drodze na kolonie nastąpiła

awaria po dwóch stronach ulicy - wybicie wody gruntowej. Z jednej strony awaria została

usunięta, ale to samo trzeba zrobić po drugiej stronie. Mieszkańcy nie mogli dostać

się do własnych domów.

Jan Barczak — mieszkaniec Drawska Pomorskiego powiedział, że sytuacja na drogach,

o której mówił sołtys Jankowa, występuje także na drogach powiatowych w mieście.

Ul. Królewiecka niedługo będzie nieprzejezdna. Podczas ostatniej sesji pan dyrektor uciekł,

więc nie było komu sygnalizować nieprawidłowości. Mieszkaniec dodał, że zauważył

w gazecie, iż Burmistrz Drawska Pomorskiego odniósł się do właścicieli dróg z apelem

o należyte ich utrzymanie w okresie zimowym. Ul. Królewiecka jest teraz bardzo wąska.

C



samochody nie mogą przejechać. Było to sygnalizowane staroście, ale od 17 grudnia

nic się nie dzieje.

Na sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 6 grudnia 2010 r. został przedstawiony

szereg nieścisłości:

1. Pani Skarbnik przedstawiła pobory Burmistrza Drawska Pomorskiego w wysokości

11.700 zł brutto, a w niezależnej gazecie napisali, że te pobory wynoszą 11.893 zł.

2. Gmina wyasygnowała 18 tyś. zł na sprawy prokuratorskie. Mieszkaniec zapytał,

co to były za sprawy i dlaczego aż 18 tyś. zł na to zostało przeznaczone.

3. Gmina wyasygnowała na aparaturę 30 tyś. zł, a mieszkańcy Drawska Pomorskiego

nie mogą zrobić badania USG w szpitalu. Mieszkaniec w związku z tym, zapytał,

jaką kwotę umorzył dla drawskiego szpitala Burmistrz Drawska Pomorskiego od roku

2002. Na chwilę obecną dyrektor szpitala ma 2 min zł długu. Mieszkaniec uznał,

że jest to skandal i zwrócił się do radnych oraz Burmistrza Drawska Pomorskiego,

aby zastanowili się, na co dają pieniądze. Jan Barczak dodał, że Starosta Drawski

chyba nie panuje nad Starostwem, bo tam nic nie robią.

4. Mieszkaniec zapytał, kiedy pojawi się jakiś sprzęt odśnieżający na ul. Łowickiej,

bo tam już nie ma możliwości wjechania. Podobnie jest na ul. Matejki.

5. Budżet na 2011 rok jest prorozwojowy. Mieszkaniec zapytał, czy to prawda,

co napisał redaktor niezależnej gazety, że gmina posiada ponad 19 min zł długu.

Zapytał, jak dalej samorządowcy chcą funkcjonować skoro samych odsetek jest ponad

700 tyś. zł.

Mieszkaniec zwrócił się także do Prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego mówiąc,

że dopiero jego pracownik zareagował na zgłoszenie dotyczące ul. Słowiańskiej, Wodnej.

Dzięki pracownikowi zostało zrobione 3 metry rynny.

Przyszedł radny Teodor Daciów.

ad. 4

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział:

/. Radnemu Włodzimierzowi Matusiakowi: Gmina ze swojej strony zrobiła wszystko,

co możliwe. Postawiła wiatę chroniącą przed opadami śniegu i deszczu. Kontener

dla podróżnych powinny zapewnić PKP, Gmina nie ma nawet gruntu, aby postawić

kontener. Zostanie to dokładnie rozpatrzone.



2. Radnemu Henrykowi MuJarskiemu: Odpowiedź na interpelację wymaga bardzo

szerokiego uzasadnienia, bo infrastruktura Karwie i Oleszna nie należy do gminy,

a do Agencji Mienia Wojskowego i Agencji Nieruchomości Rolnych. W najbliższym

czasie tematem trzeba się zająć.

3. Sołtysowi Halinie Lemańskiej: Gmina wystąpi z zapytaniem, dlaczego mieszkańcy

Drawska Pomorskiego nie mogą korzystać z badań USG.

4. Sołtysowi Wojciechowi Kowalczykowi: Problem ten będzie dotykał wielu dróg

z biegiem lat. Wynika to z braku inwestycji na polach prywatnych rolników, z braku

drenażu.

5. Mieszkańcowi Janowi Barczakowi: Zostało umorzone blisko 570 tyś. zł z tytułu

podatku należnego od szpitala powiatowego, tj. w 2002 41.000 zł za 2001,

w 2003 - 14.437 zł za 2002, w 2004 - 14.940 zł, w 2005 - 4.980 zł za 2004 i 44.000

zł za 2005, w 2006 - 4.916 zł za 2005 i 14.637 zł za 2006, w 2007 - 54.645 zł,

w 2008 - 23.425 zł za 2007 i 76.950 zł za 2008, w 2009 - 25.370 zł za 2008

i 105.147 zł za 2009, w 2010 - 107.355 zł. Od 2011 r. Burmistrz nie będzie mógł

korzystać z tego prawa od 2011 r. W tych kwotach nie są podane środki finansowe,

które gmina wykłada na badania i dosprzętowienie szpitala.

6. Sołtysowi Mariuszowi Rufkiewiczowi: l grudnia 2010 r. został powołany sztab

antykryzysowy. Zima nie zaskoczyła, środki finansowe, sprzęt i służby

są zabezpieczone. Najwięcej problemów jest z drogami krajowymi i powiatowymi.

Jest możliwość ogłoszenia stanu kryzysowego. Przez trzy dni są prowadzone

obserwacje, robione zdjęcia. Jeżeli jest zagrożenie to do właścicieli dróg są wysyłane

monity. W przypadku braku reakcji gmina likwiduje zagrożenie i wystawia rachunek.

Obiekty użyteczności publicznej, drogi dojazdowe i ewakuacyjne muszą

być odśnieżone.

ad. 5

Burmistrz Drawska Pomorskiego - Zbigniew Ptak przedstawił informację o działalności

w okresie między sesjami:

- Sztab antykryzysowy został powołany już 7 grudnia 2010 r. Burmistrz wyraził słowa

podziękowania za pracę służb zimowych. W najbliższych latach zimowe utrzymanie dróg

i chodników będzie powierzane firmom.



- Jest rozpatrywane wprowadzenie płatnych stref parkowania w 2012 r. Jest to spowodowane

tym, że na miejscach parkingowych stoją miesiącami samochody niesprawne, porzucone.

Innym problemem jest zajmowanie stanowisk parkingowych przez pracowników

np. sklepów, którzy na kilka godzin blokują miejsce.

- Dzieci w wieku szkolnym mogą korzystać z lodowiska bezpłatnie w okresie przerwy

świątecznej. Koszt wypożyczenia łyżew to 2 złote.

- Firma ME-FA chce kupić grunty pod rozbudowę przy ul. Starogrodzkiej. Zakładane

jest wybudowanie zakładu, w którym zatrudnienie znalazłoby ok. 60 osób. Ostateczna

decyzja zostanie przekazana samorządowi 15 stycznia 2011 r.

- Zostanie zagospodarowany teren koło Polo Marketu. Doszło do spotkań z dyrektorem

do spraw inwestycyjnych. Warunki zagospodarowania na piśmie mają zostać przekazane

do l O stycznia 2011 r.

- LIDL do końca 2011 r. musi wykonać wszystkie ustalenia. W przeciwnym wypadku firma

będzie musiała zapłacić 100 tyś. zł kary dla gminy.

- Od l stycznia 2011 r. wchodzi nowa struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego. Zmiany

dotyczą głównie promocji gminy.

- Marszałek województwa osobiście zapoznał się z funkcjonowaniem gminy.

- Trwają rozmowy z inwestorem w sprawie zabudowy ul. Sikorskiego.

- Zostały stworzone koncepcje zagospodarowania jeziora Okra i Parku Chopina w Drawsku

Pomorskim.

- Gmina podpisała umowę na kompleksową utylizację baterii. Trwają rozmowy dotyczące

współpracy w zakresie utylizacji leków.

ad. 6

Wyszedł radny Robert Kowalczyk.

Radny Romuald Kurzątkowski wnioskował o to, aby nie zawężać zagadnienia turystyki,

przewidzianej w planie pracy Rady Miejskiej, tylko do estetyki.

8



Radni przyjęli ten wniosek przez aklamację.

Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Rady

na 2011 rok: 13 za (jednogłośnie).

Plan pracy Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2011 rok został przyjęty jednogłośnie

i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W tym miejscu została ogłoszona przerwa.

ad. 6a.

Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko

Pomorskie na lata 2010 - 2020.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na błąd w tytule uchwały (2011 - 2017

zamiast 2011 2020). Następnie, odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby

Obrachunkowej o ww. projekcie uchwały (załącznik nr 5).

Burmistrz Drawska Pomorskiego złożył wniosek o dokonanie następujących zmian

w ww. projekcie uchwały:

- wprowadzenie zadania „Odbudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej i pl. Bałtyckiego

po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej" - 350.000 zł: 14 za (jednogłośnie);

- wprowadzenie zadania „Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły

Podstawowej w Drawsku Pomorskim" (dokumentacja) - 30.000 zł: 14 za (jednogłośnie);

- wprowadzenie zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Stanisławskiego" - 220.000 zł:

13 za, O przeciw, l wstrzymujący się (jednogłośnie);

- na pokrycie realizacji ww. zadań środki będą pochodziły ze sprzedaży mienia komunalnego

(380.000 zł) oraz z zadania budowy łączników ul. Fałata - Wywiórskiego (220.000 zł): 14 za

(jednogłośnie).

Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Faliński poddał pod głosowanie projekt

ww. uchwały wraz z wnioskami: 14 za (jednogłośnie).



Uchwała Nr HI/9/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 erudnia 20 J O r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata

2011 - 2020 została podjęta jednogłośnie i stanom załącznik nr 6 do protokołu.

ad. 7

Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej

o ww. projekcie uchwały (załącznik nr 7).

Henryk Malarski - Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Finansowej odczytał opinię

Komisji o projekcie budżetu. Projekt budżetu został pozytywnie oceniony (załącznik nr 8).

C
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Fatiński poddał pod głosowanie projekt

ww. uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Burmistrz Drawska Pomorskiego podziękował za sprawną pracę nad budżetem. Dodał,

że cieszy się, iż jest to budżet prorozwojowy, co podkreślił Przewodniczący Komisji

Gospodarczo Finansowej. Złożył szczególne podziękowania Skarbnikowi Gminy

za rzetelne przygotowanie dokumentów.

ad. 8

1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania

gminy Drawsko Pomorskie w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych,

sprzyjających rozwojowi sportu.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej - Czesław Faliński poddał

pod głosowanie projekt ww. uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr III/l J/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania gminy Drawsko Pomorskie
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\v zakresie tworzenia warunków, w tvm organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu

została podjęta jednogłośnie i stanom załącznik nr 10 do protokołu.

2. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne

zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat

za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym

ten wymiar.

Burmistrz Drawska Pomorskiego zaproponował zmieniony projekt uchwały. Gmina

nie może dawać ulg, ale poprzednia uchwała nie została odrzucona przez nadzór wojewody.

W związku z tym, z dwóch przedstawionych dzisiaj projektów Burmistrz zaproponował

rozpatrywanie tego z zapisem ulg. Gmina zagwarantuje opiekę, nauczanie i wychowanie

przez 6,5 godziny, a nie przez 5, aby zmniejszyć obciążenie rodziców.

Radny Kazimierz Hnatkowski powiedział, że do kalkulacji jest wzięta inna kwota niż podana

w budżecie. Poprosił o wyjaśnienie.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że przedszkola są niedoszacowane,

a zwiększenie godzin bezpłatnych powinno zadowolić rodziców.

Radny Krzysztof Dyl zapytał, czy nie ma możliwości zmniejszenia kosztów wewnątrz

przedszkola.

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że można. Najprostszym ograniczeniem

kosztów będzie zmniejszenie zatrudnienia i ograniczenie do minimum. Jednakże chyba

nie o to chodzi, aby pogarszać warunki.

Radna Danuta Sycz powiedziała, że podoba się jej ten projekt, bo dzieci, które nie chodzą

do przedszkola mają utrudniony start.

Przewodniczący Czesław Falinski odczytał projekt uchwały, następnie poddał

go pod głosowanie: 13 za, O przeciw, l wstrzymujący się.

Uchwała Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie,

wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane

przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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3. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu opieki nad zabytkami

Gminy Drawsko Pomorskie na lata 2010-2014.

Radny Romuald Kurzątkowski zapytał, kto będzie odpowiedzialny za realizację

tego programu.

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że nadal za ochronę zabytków będzie

odpowiedzialna p. Anna Heft.

Radny Romuald Kurzątkowski powiedział, że uciekło kilka możliwości uzyskania

dofinansowania. Dodał, że ma nadzieję, że będzie to realizowane.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że w 2010 r. zostało złożonych 5 wniosków,

z czego 3 otrzymały dofinansowanie. Szansę będą i gmina je wykorzysta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Faliński poddał pod głosowanie projekt

ww. uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr III/13/2 O J O Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia gminnego Programu opieki nad zabytkami Gminy Drawsko Pomorskie

na lata 2010 - 2014 została podjęta jednogłośnie i stanom załącznik nr 12 do protokołu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy

Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".

Przewodniczący Czesław Faliński odczytał informację Burmistrza Drawska Pomorskiego

o przeprowadzonych konsultacjach, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Faliński poddał pod głosowanie projekt

ww. uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej \v Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 20U" została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14

do protokołu.
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5. Podjecie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Miejskiej w Drawsku

Pomorskim do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Matki

Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Faliński poddał

pod głosowanie projekt ww. uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 srudnia 2010 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim do Rady

Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku

Pomorskim została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

6. Podjecie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Drawsku

Pomorskim.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Faliński poddał

pod głosowanie projekt ww. uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 srudnia 2010 r.

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

1. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje

się art. 263 ust, l ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego

terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku

budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Skarbnik Gminy -- Jadwiga Jędrzejewska -• Garbaci w imieniu Burmistrza Drawska

Pomorskiego wniosła o wprowadzenie w ww. projekcie uchwały następujących zapisów:

- Rozbudowa kina „Drawa" na centrum kultury - 1.100.658,47 - środki do wykorzystania

do 30.06.2011 r.,: 14 za (jednogłośnie);

- ul. Królewiecka - 198.520,22 zł - środki do wykorzystania do 31.05.2011 r.: 14 za

(jednogłośnie);
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- droga powiatowa połączona częściowo z gminną w Gudowie -- 633.570 zł -- środki

do wykorzystania do 31.05.2011 r.: 14 za (jednogłośnie);

- Odbudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej i pl. Bałtyckiego po wybudowaniu sieci

kanalizacyjnej - 243.433,68 zł - środki do wykorzystania do 31.05.2011 r.;

- dworzec kolejowy - 241.353,14 zł - środki do wykorzystania do 30.06.2011 r.;

- zakup samochodu specjalnego z podnośnikiem dla PSP Drawsko Pomorskie - 120.000 zł:

14 za (jednogłośnie).

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że Powiat Drawski podjął decyzję

o przeniesieniu 800 tyś. zł na kino jako środków niewygasających. Powiat przeniósł 800 tyś.

zł, a mógł jedynie 200 tyś. zł, bo na 600 tyś. zł Gmina przedstawiła faktury. Jest to informacja

z ostatniej chwili. Gmina musiała dopominać się o pisma dotyczące inwestycji, robiła odbiory

w ostatnich dniach roku. Współpraca z Powiatem nie wygląda należycie. W poniedziałek

zostanie podjęta decyzja dotycząca kroków prawnych w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Faliński poddał pod głosowanie projekt

ww. uchwały wraz z wnioskami: 14 za (jednogłośnie).

Uchwala Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 20 J O r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art. 263 ust, l ustawy

o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku

ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego

tych wydatków została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku

od nieruchomości.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Faliński poddał

pod głosowanie projekt ww. uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
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9. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy

informacji i deklaracji podatkowych.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Faliński poddał

pod głosowanie projekt ww. uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 srudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji

podatkowych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

10. Podjecie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

położonym na obszarze gminy Drawsko Pomorskie.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Faliński poddał

pod głosowanie projekt ww. uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr HI/20/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy

Drawsko Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata gminy Drawsko Pomorskie

do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R - XXI.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Faliński poddał

pod głosowanie projekt ww. uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr Ul/21/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie wyznaczenia delegata gminy Drawsko Pomorskie do Zgromadzenia Celowego

Związku Gmin R - XXI została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
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12. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie

na rok 2010.

Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska Garbacz w imieniu Burmistrza Drawska

Pomorskiego wniosła o wprowadzenie w ww. projekcie uchwały następujących zmian:

- zwiększenie dochodów o 125.573,87 zł - dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych na budowę drogi śródpolnej Mielenko Drawskie - Gudowo: 14 za (jednogłośnie);

- zmniejszenie dochodów o 33.905 zł subwencji oświatowej: 14 za (jednogłośnie);

- zwiększenie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych dotacja 109.500 zł: 14 za

(jednogłośnie);

- zmiana w rozdziałach - przeniesienie z dróg powiatowych do gminnych 633.570 zł: 14 za

(jednogłośnie);

- w związku z dotacją z FOGR - u muszą być wyprowadzone środki własne i wprowadzone

środki z dotacji: 14 za (jednogłośnie);

- przeniesienie kwoty 250.000 zł z dziana szkoły podstawowe do działu stołówki szkolne

i przedszkolne; 14 za (jednogłośnie);

- 109.500 zł zwiększenie dotacji wojewody na zasiłki rodzinne i alimentacyjne: 14 za

(jednogłośnie);

- zwiększenie o 40.000 zł na dożywianie i 34.000 zł na zakupy związane z utrzymaniem

stołówek i kuchni: 14 za (jednogłośnie).

Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Faliński poddał pod głosowanie projekt

ww. uchwały wraz z wnioskami: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr HI/22/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

ad. 9

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Organizacyjna odbędzie

się 10 stycznia 2010 r. o godz. 12.00. Poprosił obecnych na sali, aby podczas posiedzeń mieli

wyłączone lub wyciszone telefony.

Radny Krzysztof Dyl zapytał, czy jest możliwość zaproszenia zarządców dróg, posłów,

ministrów odpowiedzialnych za drogi, aby przedstawili swoją wizję i możliwości.
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Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że jest to dobra propozycja. Komisja Organizacyjna

powinna przygotować zagadnienia.

ad. 10

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Czesław Faliński

zamknął III sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 13.00.

Protokołowała:

mgr Elżbieta Kmorowska

Przewodniczył:

PRZEWÓD
RADY

w Drawsku

mgr Cz

CY

Faliński
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