
R A D A M I E J S K A
w Drawsku Pomorskim

ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tal. 094-3633435; fax 094-3633113 pROTOKÓŁ NR IY/2011

Z SESJI NADZWYCZAJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

odbytej 10 stycznia 2011 r.
w sali narad Urzędu Miejskiego

ad. l

Posiedzenie otworzył i jego obradom przewodniczył Czesław Faliński - Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Powitał obecnych radnych oraz Burmistrza Drawska

Pomorskiego. Poinformował, że posiedzenie zostało zwołane na wniosek Burmistrza Drawska

Pomorskiego. Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr l do protokołu,

stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie, przedstawił

porządek posiedzenia, który stanom załącznik nr 2 do protokołu.

ad. 2

Burmistrz Drawska Pomorskiego - Zbigniew Ptak powiedział, że zwołanie sesji było

konieczne z powodu przymusu zwiększenia środków na zimowe utrzymanie miasta i gminy.

Radna Danuta Sycz zapytała, czy w tych środkach będzie również zapewnione

zabezpieczenie dla podróżnych na dworcu.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że gmina zrobiła co mogła. Dworzec wcześniej

także był zamknięty. Poza tym, gmina nie posiada koło dworca nawet terenu,

na którym mogłaby ustawić kontener.

Radny Robert Kowalczyk zapytał, jaka kwota została przeznaczona na walkę ze skutkami

zimy w zeszłym roku.

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że w rozliczeniu wyszło 372 rys. zł. Do tego trzeba

dodać koszty np. ogrzewania szkół. Łącznie to blisko 900 tyś. zł.

Radny Robert Kowalczyk zapytał, czy zaplanowana kwota wystarczyła na pokrycie

wydatków.

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że trzy razy był zmieniamy budżet.

Radny Robert Kowalczyk powiedział, że to oznacza, iż ktoś nie doszacowuje kosztów.

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że w innym przypadku gmina musiałaby płacić

za tzw. gotowość, bez względu na to, czy wystąpiłyby opady śniegu, czy nie. Dodał,

że w przedstawionym dzisiaj projekcie uchwały jest także zapis dotyczący ubezpieczenia

l



dróg. Obecnie majątek gminy był ubezpieczony cząstkowo, co zwiększało koszty. Obecnie

urząd czeka na wygaśnięcie polis ubezpieczeniowych, aby ubezpieczyć majątek gminy

jako całość. Skończyło się ubezpieczenie dróg i trzeba je ubezpieczyć jeszcze do marca,

czyli do czasu zawarcia polisy całościowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr IY/23/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad. 3

Radny Robert Kowalczyk zwrócił uwagę na to, że wiele budynków nie jest oznaczonych

numerem. Utrudnia to dotarcie karetki do chorego.

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że Straż Miejska się tym zajmie. Ponadto,

na bieżąco będzie uzupełniane oznakowanie ulic i miejscowości.

Radny Teodor Daciów powiedział, że Społeczna Komisja Mieszkaniowa kończy kadencję

i należy się zastanowić nad nowymi członkami, a także rekompensatą.

Radna Zofia Nowicka powiedziała, że chodzi chociażby o zwroty za benzynę.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że jest to bardzo ciężka praca społeczna,

a także stresująca. Dodał, że przygotuje pismo w lutym, aby desygnować nowych członków

na następne cztery lata.

Radny Andrzej Tylka powiedział, że gimnazjaliści nie chcą chodzić na lodowisko. Bardzo

dużo czasu zajmuje dojście i powrót z lodowiska. Zapytał, czy jest możliwość rezygnacji

z lodowiska.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że właściciel lodowiska jest niereformowahiy.

Jest rozpatrywana możliwość wykupienia lodowiska. Dodał, że jeśli zostałoby zlikwidowane,

to podniosłyby się głosy, że było potrzebne.

Radny Krzysztof Dyl powiedział, że z klasy jego syna nie chodzą na lodowisko tylko dwie

dziewczynki. Dzieci się cieszą. Niestety, w weekend ceny są zaporowe.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że rozmawiał niejednokrotnie z właścicielem

o obniżeniu cen, ale nie chce ustąpić.
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Radny Eugeniusz Storoniak powiedział, że ze strony nauczyciela wygląda

to tak, że jest kilka godzin na lodowisku, nie może ustać na nogach, bo jest zmarznięty,

a musi uczyć uczniów. Inni nauczyciele przyprowadzają! odprowadzaj ą grupy.

Radny Andrzej Tylka zapytał, dlaczego inne szkoły nie mogą korzystać z lodowiska,

oczywiście za opłatą.

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że nie wie dlaczego inne szkoły nie mogą korzystać.

Drawskie szkoły mają zapewniony czas od godz. 8 do 14. Dodał, że był pomysł, aby 60 rys. zł

przeznaczyć na dzierżawę, pozostałe 40 tyś. zł, na utrzymanie lodowiska. Można byłoby

sprawdzić, jakie byłoby zainteresowanie przy obniżonych cenach za bilet wstępu

i wypożyczenie łyżew, np. 3 i 2 zł.

ad. 4

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Czesław Faliński

zamknął IV sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Sesja trwała od godz. 12.30 do godz. 13.15.

Protokołowała:
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