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

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

lei. 094-3633485; fax. 094-3633113

PROTOKÓŁ NR LIX/2010

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 11 listopada 2010 r.

w sali widowiskowej Ośrodka Kultury

Otwarcie wystawy dorobku sportowego dwukrotnego mistrza olimpijskiego, rekordzisty

świata, p. Józefa Szmidta.

Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak powitał wszystkich obecnych

oraz wyraził radość z otwarcia pierwszej takiej wystawy w Polsce. Powitał szczególnie

serdecznie p. Józefa Szmidta i jego żonę p. Łucję Szmidt. P. Józef Szmidt dokonał

symbolicznego otwarcia wystawy przecinając wstęgę.

Program artystyczny w wykonaniu zespołu akordeonistów z Koszalina.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim - Jarosław Zduńczyk otworzył LIX

uroczystą sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Powitał:

1. Radnych Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

2. Przedstawicieli j ednostek pomocniczych

3. Radnych Rady Powiatu Drawskiego

4. Państwa Łucję i Józefa Szmidt

5. Pana Stanisława Krawca - przedstawiciela Polskiego Komitetu Olimpijskiego

6. Burmistrza i Przewodniczącą Rady Miejskiej ze Złocieńca - Waldemara Włodarczyka

i Urszulę Ptak

7. Przedstawicieli związków kombatanckich

8. Przedstawicieli dekanatu drawskiego

9. Przedstawicieli służb mundurowych

10. Przedstawicieli firm i zakładów pracy

11. Media

12. Delegację z zaprzyjaźnionego miasta Bad Bramstedt na czele z p. Burmistrzem

Hansem Jurgenem Kutbachem

13. Delegację z zaprzyjaźnionego miasta Strasburg na czele z Przewodniczącą Rady

Miejskiej p. Rozemarie Henke.
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Następnie, Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poinformował, że Rada Miejska w Drawsku

Pomorskim na LVII sesji podjęła decyzję w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy

Drawsko Pomorskie" dla p. Jana Kalinowskiego. Jest to skuteczny animator turystyki,

organizator i uczestnik wielu rajdów i imprez sportowych, zaangażowany w pracę

z młodzieżą, żywa reklama miasta, wyróżniony m.in. jako animator sportu.

Doceniając jego zasługi, Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą nadania tytułu.

Przewodniczący Jaroslaw Zduńczyk odczytał dyplom, złożył gratulacje oraz wręczył kwiaty

p. Janowi Kalinowskiemu.

Następnie, Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że „jedną z najważniejszych reform

przeprowadzonych w okresie demokratycznych przemian po 1989 r. było przywrócenie

samorządu terytorialnego. Dato to możliwość utworzenia wspólnot samorządowych,

które samodzielnie i na własną odpowiedzialność mogą decydować o najważniejszych

sprawach publicznych o lokalnym znaczeniu. Dostaliśmy podstawę do działania na terenie

naszej gminy. Przejmowaliśmy coraz większą ilość kompetencji i zadań od administracji

rządowej. Udało nam się uregulować i rozwiązać bardzo dużo spraw, co nie oznacza,

że zrobiliśmy już wszystko. Dana naszej gminie samodzielność dała nam możliwość

inwestowania w rozwój lokalny niezależnie od zaspokajania bieżących potrzeb.

Podejmowaliśmy wspólnie inwestycje, których skala zmieniała oblicze naszej gminy. Liczne

inwestycje w infrastrukturę gminną drogi, szkoły, obiekty sportowe zaspokajały,

tak mi się wydaje, potrzeby, aspiracje i oczekiwania naszej lokalnej społeczności.

Bardzo dużo uwagi poświęciliśmy zadaniom własnym, a przecież są to zadania realizowane

przede wszystkim z własnych środków finansowych. Na początku kończącej się kadencji

zakładaliśmy przede wszystkim kontynuację zadań rozpoczętych, ale zarazem koniecznych.

Jednak wachlarz tych zadań, jak to w życiu bywa, poszerzył się. Świadczy o tym blisko 500

uchwał, które podjęliśmy na 58 sesjach. Nakładaliśmy na siebie nowe, ale niezbędne

społecznie obowiązki do realizacji. Nasz samorząd gminy nakreślił priorytety,

na które powinniśmy zwrócić uwagę:

- komunalne budownictwo mieszkaniowe - palący problem, w czołówce województw,



- infrastruktura sportowa (nowe boiska, sala gimnastyczna) wspaniała baza

do uprawiania sportu,

- gminne plany zagospodarowania terenu (poprawa warunków funkcjonowania mieszkańców)

- brana pod uwagę analiza wniosków mieszkańców,

- sieć kanalizacyjna - wodociągowa,

-prace konserwatorskie i restauratorskieprzy zabytkach,

- infrastruktura drogowa (drogi lokalne, dofinansowanie zadań powiatu) - osiedle -północna

strona miasta,

- oświata - systematyczna poprawa warunków pracy i nauki w szkołach,

-1 mnę.

W ciągu tych czterech lat myślę, że sprostaliśmy nałożonym przez siebie zadaniom. Gmina

rozwija się dynamicznie, widać to gołym okiem. Jest to zasługa nie tylko władz

samorządowych, ale i tych, którzy nas wspierali.

Kończymy kadencję usatysfakcjonowani. Myślę, że zrobiliśmy „kawał dobrej roboty"

wspólnej roboty".

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że z tego miejsca chciałby podziękować

wszystkim radnym za czteroletnią uczciwą, sumienną pracę w samorządzie gminnym.

Dziękując, wręczył pamiątkowe zdjęcia.

Następnie, w imieniu Rady Miejskiej bardzo serdecznie podziękował Burmistrzowi Drawska

Pomorskiego i pracownikom Urzędu za merytoryczną i bardzo dobrą współpracę.

Burmistrz Zbigniew Ptak podziękował za czteroletnią współpracę z Radą oraz przedstawił

najważniejsze inwestycje minionej kadencji oraz wielkość środków zdobytych z funduszy

zewnętrznych. Dziękując Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim wręczył

mu pamiątkowe zdjęcie.

Następnie, zabrali głos m.in. przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Jednostki

Wojskowej w Olesznie, Starosta Drawski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu -

Urszula Ptak oraz Burmistrz Złocieńca - Waldemar Włodarczyk, przedstawiciele delegacji



niemieckich ze Strasburga i Bad Bramstedt, Stanisław Krawiec - przedstawiciel Polskiego

Komitetu Olimpijskiego.

P. Stanisław Krawiec wręczył Burmistrzowi Drawska Pomorskiego srebrną odznakę

przyznaną przez Polski Komitet Olimpijski.

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Jarosław Zduńczyk

zamknął LIX sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Protokołowała:

l N S P E K T O R

mgr Elżbietammorowska

Przewodniczył:
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