RADA M I E J S K A

w Drawsku Pomorskim
ul.Gen.WI.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie
tel 094-3633485; lax. 094-3633113
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PROTOKÓŁ NR 1X12011

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 26 maja 2011
w sali narad Urzędu Miejskiego

ad. l
Posiedzenie otworzył i jego obradom przewodniczył Czeslaw Faliński -

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Na początku powitał obecnych.
Następnie, pokazał trofea sportowe zdobyte przez Mariusza Rufkiewicza w zawodach
siłowych. Przewodniczący pogratulował sukcesów.
Mariusz

Rufkiewicz

podziękował Burmistrzowi Drawska Pomorskiego i p. Leszkowi

Paradowskiemu za sponsorowanie wyjazdów na zawody.
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że jest to niewielkie wsparcie w porównaniu
z osiągniętym sukcesem. Dodatkowo, Burmistrz Zbigniew Ptak poinformował, że siatkarki
ze Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim będą rywalizowały na szczeblu krajowym.
Przewodniczący, na podstawie listy obecności, stwierdził kworum do podejmowania
prawomocnych decyzji. Listy obecności stanowią załącznik nr l do prolokolu.
Brak radnych Romualda Kurząlkowskiego, Teodora Daciów oraz Ireneusza Gendka.

Przewodniczący

Czesiów Faliński poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady

Miejskiej był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Nikt nie wniósł do niego uwag. Poddał
pod głosowanie przyjęcie protokołu: 12 za (jednogłośnie).
Protokół Nr VI1I/2011 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 kwietnia
2011 r. został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący

Rady

poinformował,

że

porządek

posiedzenia

radni

otrzymali

wraz z zawiadomieniami o zwołaniu sesji (załącznik nr 2 do protokołu). Przypomniał,
że do porządku można wnieść zmiany. Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, wniósł
o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej

prognozie finansowej na lata 2011 - 2020 (w punkcie 8 przed podpunktem 1)) oraz o
wprowadzenie

stanowiska

w

sprawie

wezwania

Zachodniopomorskiego

Oddziału

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do kontroli prawidłowości przeprowadzenia
konkursu ofert na świadczenie usług z zakresu ratownictwa medycznego na terenie powiatu
drawskiego i wałeckiego w roku 2011. Poddał pod głosowanie zmiany w porządku: 12 za
(jednogłośnie).
Po zmianach porządek przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Wnioski i zapytania mieszkańców.
4. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
5. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
6. Przygotowanie miasta i gminy do sezonu turystycznego.
7. Informacja o programie obchodów Dni Ziemi Drawskiej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie
na lata 2011 - 2020 - druk nr 91,
2) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 - druk nr 87,
3) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy druk nr 81,
4) uchylająca uchwałę w sprawie zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 82,
5) zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 83,
6) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy druk nr 84,
7) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami - druk nr 85,
8) opinii na temat uznania lasów Nadleśnictwa Drawsko położonych na terenie gminy
Drawsko Pomorskie za ochronne - druk nr 86,
8a. Stanowisko w sprawie wezwania Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia do kontroli prawidłowości przeprowadzenia konkursu
ofert na świadczenie usług z zakresu ratownictwa medycznego na terenie powiatu
drawskiego i wałeckiego.
9. Sprawy bieżące.
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10. Zamknięcie posiedzenia.

ad. 2
Radny

Krzysztof

Dyl

powiedział,

że

przy

ulicach

Kaszubska

i

Pomorska

jest niezagospodarowany plac. Mieszkańcy chcieliby tam mieć plac zabaw. Oferują pomoc.
Inną sprawą zgłaszaną przez mieszkańców jest uciążliwe błoto przy zakładzie Rutkowskiego.
Radna

Danuta Sycz

powiedziała, że zgłaszają

się do niej matki małych dzieci,

uczęszczających na plac zabaw w parku. Kobiety te skarżą się na brak dostępu do toalety.
Radny Andrzej

Tyłka powiedział, że rozmawia) ze strażnikami miejskimi o wyłapywaniu

wałęsających się psów. Dowiedział się, że jeżeli właściciel zostanie ustalony to jest na niego
nakładany mandat. Niestety, strażnik nie potrafił powiedzieć co dzieje się z psami, których
właściciel nie zostanie ustalony, ani kto ma je wyłapywać. Radny powiedział, że jest duży
problem w szkole

gimnazjalnej, który dotyczy

palenia przez uczniów

papierosów

i opuszczania przez nich terenu szkoły. Straż Miejska na to nie reaguje, nauczyciele
nie potrafią sobie z tym poradzić. Inną sprawą poruszoną przez radnego było zachowanie
drużyny MKS Drawa Juniorzy oraz Młodsi Juniorzy. Działacze klubu nie poczuwają
się do odpowiedzialności za trenowanie i wychowywanie

dzieci i młodzieży. Mecz

w Świnoujściu nie odbył się z powodu braku licencji (działacze jej nie zabrali). Koszty
transportu zostały poniesione, a zawodnicy nie grali. Poruszył także temat burd między
zawodnikami.

Pseudokibice

często

wywodzą

się

z

dawnych

zawodników

klubu.

Jest to problem, który narasta.
Radny Włodzimierz Matusiak powiedział, że zgłaszał już problem namalowanych swastyk.
Nadal nie zostało nic z tym zrobione.

ad. 3
Zdzisław

Bujnowski - Przewodniczący

Pomorskim

powiedział,

że

Burmistrz

Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Drawsku
Drawska

Pomorskiego

obiecał

rozmawiać

z Komendantem Policji w sprawie postępowania o zniszczenie bloków. Zapytał, czy wiadomo
jak toczy się sprawa i jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec wskazanej osoby.
Mariusz Rufkiewicz - Sołtys Sołectwa Jankowo powiedział, że na terenach po byłych PGR
są niezabezpieczone szamba. Na trasie Małe Jankowo - Kumki jest zapchany drenaż.
Jest to droga powiatowa. Sołtys poprosił o interwencję. Zakład Usług Komunalnych
nie nadąża z wykaszaniem. W związku z tym, sołtys poprosił o zakupienie 3-4 kos na tereny
wiejskie. Zwrócił się także o postawienie wiaty w Małym Jankowie.
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Józef

Więckowski - Sołtys Sołectwa Sułiszewo powiedział, że nie przeszedł wniosek

o dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy. Góra obiektu funkcjonuje, ale dół
jest nieczynny. Boisko wygląda gorzej niż wyglądało rok temu przed dożynkami. Zapytał,
kiedy inwestycja zostanie ukończona. Poprosił o interwencję w sprawie drogi krajowej nr 20,
która nie jest wykaszana. Zgłosił, że pół wioski przez dwa tygodnie nie miało oświetlenia.
Krystyna Grzyb - Sołtys Sołectwa Gudowo zapytała, jakie będą dalsze losy plaży wiejskiej
(brakuje

tam

m.in.

stojaka

na rowery),

kiedy

zostanie

przeprowadzony

remont

u p. Habersztok, czy stara biblioteka została sprzedana oraz ,jak radni widzą świetlicę
w Gudowie".
Jerzy Wohl - Sołtys Sołectwa Mielenko Drawskie przekazał podziękowania dla Burmistrza
Drawska Pomorskiego od mieszkańców Woliczna. Zostały załatwione bardzo ważne sprawy:
przyspieszenie inwestycji wodno -kanalizacyjnej, utworzenie boiska oraz przejęcie świetlicy
(na zapleczu sklepu). Sołtys powiedział, że mieszkańcy chcą nadać nazwę drodze (Droga
Różana).
Małgorzata

Banaś - Wanagieł - Sołtys Sołectwa Zagozd zapytała, kiedy zostanie

uzupełnione oświetlenie na obwodnicy.
Sołtys Wojciech Kowalczyk poprosił o wykaz jezior objętych strefą ciszy.
Jan Barczak - mieszkaniec Drawska Pomorskiego zapytał:
1. W jakim terminie pojawią się pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
na ul. Spokojnej?
2. Na którym miejscu znajduje się Gmina Drawsko Pomorskie w rankingu?
3. Jakie jest zadłużenie gminy?
4. Kiedy będzie podłączona woda u p. Gnatowskiej?
5. Czy jest możliwość postawienia bramek na boisku w Jankowie (teraz stoją bramki
z kołków)?
6. Ul. Słowiańska, Wodna - kiedy będzie dalszy ciąg ulicy?
7. Ile kosztuje jednostka rozliczeniowa za ogrzewanie w TBS, a ile w spółdzielni?

ad. 4
Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział:
1. Radnemu Krzysztofowi Dylowi: Gmina otrzymała zgodę na przebudowę łączników
na ul. Pomorskiej, ale trzeba jeszcze czekać na inne pozwolenia, m.in. uzgodnienie
wodno - kanalizacyjne. Położenie nawierzchni nastąpi po wykonaniu tych inwestycji.
2. Radnej Danucie Sycz: Urząd postara się załatwić sprawę z dostępem do toalety.
4

3. Radnemu Andrzejowi Tylce: Gmina posiada wiodący program walki z bezdomnymi
zwierzętami. W Mielenku Drawskim są kojce, w których są tymczasowo umieszczane
psy.

Straż Miejska

posiada sprzęt do ich wyłapywania.

Burmistrz

zapytał,

który strażnik nie umiał udzielić odpowiedzi. Dodał, że to oznacza, że nie zna swoich
kompetencji. W 2010 r. 24 psy zostały umieszczone w schronisku, a 56 właścicieli
czworonogów ukarano mandatem (kwota 12.000 zł). Gmina ma podpisaną umowę
ze schroniskiem w Białogardzie.
Przyszedł radny Teodor Daciów.
Problem używek stosowanych przez młodzież jest duży. Szkoły sobie z tym nie radzą,
więc urząd będzie reagował. Przypadki klubu „Drawa" to nie jednostkowe zdarzenia.
Burmistrz zaproponował zajęcie się tym tematerh podczas Komisji Infrastruktury
Społecznej. Kluby sportowe są jednostkami autonomicznymi, ale gmina ma duży
wpływ na ich funkcjonowanie.
4. Przewodniczącemu Zdzisławowi Buinowskiemu: Sprawa nie jest umorzona. Zostały
ustalone pewne zasady współdziałania i reagowania. Po zdarzeniu w Chociwlu
gościem Burmistrza był Jan Bednarek. Urząd Miejski dba o zabezpieczenie imprez,
a bandytów trzeba zamykać. Burmistrz stoi na straży bezpieczeństwa. Trzeba zacząć
od rodziców, którzy nie wiedzą, gdzie są ich nastoletnie dzieci w nocy.
5. Radnemu Włodzimierzowi Matusiakowi: Codziennie są zapewnienia, że swastyki
będą usunięte. Burmistrz dodał, że chciałby, aby tym zajęła się policja.
6. Sołtysowi Mariuszowi Rufkiewiczowi: Było spotkanie z administratorem Agencji
Nieruchomości Rolnych. Został omówiony wspólny zakres działania. Jest pismo
skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zgłaszanej przez sołtysa (pismo
zostało odczytane). 7 czerwca 2011 r. o godz. 11.00 przedstawiciele gmin Węgorzyno,
Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie spotykają się w sprawie zarządzania
drogami. Od l czerwca br. nastąpi zmiana w Zakładzie Usług Komunalnych. Powinno
to wpłynąć na poprawę jakości pracy Zakładu Usług Komunalnych. Będzie
harmonogram cięć pielęgnacyjnych, zwiększona liczba kosiarzy, a co za tym idzie
zakup dodatkowych kos. Wiata zostanie niedługo postawiona.
7. Sołtysowi Jerzemu Wohł: Zmiana nazwy wymaga wniosku skierowanego do Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

8. Sołtysowi Małgorzacie Banaś - Wanagiel: Temat zostanie załatwiony do końca
czerwca br.
9. Mieszkańcowi Janowi Barczakowi: W Polsce jest blisko 2600 gmin, więc to chluba
mieć tak wysokie miejsce w rankingu.
10. Sołtysowi Wojciechowi Kowalczykowi: Referat Promocji prześle sołtysom informację
dotyczącąjezior z ustanowionymi strefami ciszy.

ad. 5
Burmistrz Drawska Pomorskiego odczytał harmonogram zadań wodno - kanalizacyjnych.
Gmina włączyła się w działanie ratownictwa. ME - FA przystąpi 15 czerwca 2011 r.
do kupna gruntu przy ul. Starogrodzkiej. Drawsko Pomorskie odwiedziła duża grupa
dziennikarzy.

ad. 7
Nikt nie wniósł uwag.
Przerwa.
'

ad. 6
Radna Zofia

Nowicka powiedziała, że na wniosek radnego Zenona Rzęsy odbędzie

się objazd pomocnej części gminy.
Radny Eugeniusz Storoniak powiedział, że celem objazdu było sprawdzenie przygotowania
gminy do sezonu (miejsc biwakowych, kajakowych, miejsca noclegowe, kąpieliska). Radny
dodał, że warto koło Polo Marketu postawić kilka dodatkowych kołków w celu mocowania
kajaków. Bardzo duży plus dla Urzędu Miejskiego należy się za foldery.
Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że pan Rusiecki dopiero od miesiąca dzierżawi teren.
Dodał, że jeżeli chodzi o teren koło Polo Marketu to prezes Pawlak jest chętna przedstawić
koncepcję zagospodarowania.
Radny Włodzimierz Matusiak zapytał, kiedy będzie wdrożona koncepcja zagospodarowania
terenu nad Okrą.
Burmsitrz Zbigniew Ptak powiedział, że trwa tworzenie dokumentacji (ok. 8 miesięcy).
Soitys Jerzy Wohl powiedział, że szkoda, iż komisja nie przyjechała do Ziemska. Wieża
widokowa jest w bardzo złym stanie.
Radny Robert Kowalczyk powiedział, że wieża jest już wyremontowana, a tablice odnowione.
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Radna Danuta Sycz. zasugerowała, aby foldery umieścić w kioskach i sklepach, aby ułatwić
do nich dostęp.
Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że gmina nie może sprzedawać folderów.
Jedyną formą udostępniania jest przekazywanie ich nieodpłatnie.
Sołtys Jerzy WoM powiedział, że nie ma materiałów do kupienia w Polsce dotyczących
Drawska Pomorskiego.
Radny Robert Kowalczyk zapytał, czy można zrobić park w Ziemsku, w taki sam sposób,
jak w Żołędowie.
Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że wniosek zostanie przekazany, bo park znajduje
się pod opieką konserwatora przyrody.

ad. 8
1. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011 - 2020.
Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska - Garbacz wniosła, w imieniu Burmistrza Drawska
Pomorskiego, o wprowadzenie w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej
następujących zapisów:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko - Woliczno -475.565 zł: 13 za (jednogłośnie);
- Budowa ogrodzenia drewnianego - panelowego przy ul. 11 Pułku Piechoty - 10.000 zł.
Przewodniczący

Rady

poddał pod głosowanie

powyższy projekt

uchwały:

13 za

(jednogłośnie).
Uchwała Nr IX/78/2011

Rady Miejskie i w Drawsku Pomorskim z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletnie/ prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie
na lata 2011 - 2020 zostają podjęta iednoelośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
2. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie

na rok 2011.
Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska - Garbacz wniosła, w imieniu Burmistrza Drawska
Pomorskiego, o wprowadzenie w ww. projekcie następujących zapisów:

- Dz. 853 Projekt systemowy „Szansa na przyszłość" Priorytet VII Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki z EFŚ (MGOPS) - w dochodach i wydatkach - kwota 222.156 zł: 13 za
(jednogłośnie);
- Dz. 900 Budowa ogrodzenia drewnianego - panelowego przy ul. 11 Pułku Piechoty w wydatkach - 10.000 zł: 13 za (jednogłośnie);
- zmniejszenie w Dz. 801 o kwotę 57.000 zł, a zwiększenie w Dz. 854 na „Zielone spotkania
młodzieży": 13 za (jednogłośnie);
- Dz. 921 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: 100.000 zł:
13 za (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z wnioskami:
13 za (jednogłośnie).
Uchwala Nr W79/20J1 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 maja 20J l r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie taniny Drawsko Pomorskie na rok 2011 została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokoht.
3. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
Przewodniczący

Rady

poddał pod głosowanie

powyższy projekt

uchwały:

13 za

(jednogłośnie).
Uchwała Nr IX/80/201I

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 maja 2011 r.

•w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
4. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zgody na zbycie nieruchomości.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za, l przeciw
(Włodzimierz Matusiak), O wstrzymujących się (większością głosów).

Uchwala Nr K/81/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 maja 2011 r.
uchylająca uchwale w sprawie zgody na zbycie nieruchomości została podieta większością
glosów i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
5. Proiekt uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za, l przeciw
(Włodzimierz Matusiak), O wstrzymujących się (większością głosów).
Uchwala Nr K/82/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie zgody na zbycie nieruchomości zostala podjęta większością głosów i stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
6. Proiekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za, O przeciw,
l wstrzymujący się (Robert Kowalczyk) (jednogłośnie).
Uchwała Nr K/83/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie zeody na odstąpienie od obowiązku przetarsoweeo trybu zawarcia umowy
dzierżawy zostala podieta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
1. Proiekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Przewodniczący

Rady poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały:

13 za

(jednogłośnie).
Uchwala Nr W84/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żlobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami zostala podieta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

8. Projekt uchwały w sprawie opinii na temat lasów Nadleśnictwa Drawsko położonych
na terenie gminy Drawsko Pomorskie za ochronne.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z wnioskami:
11 za, l przeciw (Andrzej Tyłka), l wstrzymujący się (Robert Kowalczyk) (większością
głosów).
Uchwala Nr W85/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie opinii na temat lasów Nadleśnictwa Drawsko położonych na terenie eminy
Drawsko Pomorskie za ochronne została podjęta większością głosów i stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
Stanowisko

w

sprawie wezwania

Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia do kontroli prawidłowości przeprowadzenia konkursu ofert
na świadczenie usług z zakresu ratownictwa medycznego na terenie powiatu drawskiego
i wałeckiego w roku 2011.
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że pomoc medyczna musi dawać poczucie
bezpieczeństwa mieszkańcom. Sprawy opieki medycznej nie powinny być rozpatrywane
w drodze przetargu. Są niejasności w rozstrzygnięciu konkursu. Drugi operator nie powinien
dostać pomieszczenia w szpitalu.
Radny Robert Kowalczyk powiedział, że burmistrzowie Drawska Pomorskiego i Kalisza
Pomorskiego starają się pomóc. Podziękował za to. Przedstawicielka NFZ na spotkaniu
niczego nie wyjaśniła.
Przewodniczący

Rady odczytał stanowisko oraz poddał je pod głosowanie:

13 za

(jednogłośnie).
Stanowisko Nr DU 1/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 maja 2011 r.
w

sprawie

Funduszu

wezwania
Zdrowia

Zachodniopomorskiego
do

kontroli

Oddzialu

prawidlowości

Wojewódzkiego

przeprowadzenia

Narodowego

konkursu

ofert

na świadczenie usłue z zakresu ratownictwa medyczneeo na terenie powiatu drawskiego
i waieckieeo w roku 2011 zostało podjęte
do protokołu.
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jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11

ad. 9

Kazimierz Pokutyński — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił fragment wniosku
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Drawska Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu

za 2010 rok.
Przewodniczący Czesław Faliński poinformował, że Komisja Organizacyjna odbędzie się
13 czerwca 2011 r. o godz. 12.00. Przekazał informację o szkoleniu dla sołtysów w sprawie
funduszu sołeckiego. Dodał, że do 15 czerwca 2011 r. sołtysi mogą składać pytania
do skarbnika gminy.
Radny Zenon Rzęsa zapytał, kiedy przyjadą fachowcy, aby zbadać sprawę kanalizacji
w Zagoździe.
Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że najpóźniej będzie to w listopadzie br.
Radny Andrzej Tyłka zaprosił na turniej piłki ręcznej, który odbędzie się 27 maja 2011 r.
o godz. 10.00 oraz na turniej karate - l czerwca 2011 r.
Sołtys

Wojciech

Kowalczyk

zaprosił na turniej Darta, który odbędzie się w sobotę

o godz. 10.00.

ad. 10
Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący

Czesław

Faliński

zamknął IX sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 13.00.

Przewodniczył:

Protokołowała:
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RADYM
w Drawsku

~' Elżbieta wmorowska

mgr Czesi
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