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w Drawsku Pomorskim
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tel. 094-3633485; fax. 094-3633113 PROTOKÓŁ NR LYIII/10

ad. l

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 09 listopada 2010 r.

w sali narad Urzędu Miejskiego

Posiedzenie otworzył i jego obradom przewodniczył Jarosław Zduńczyk - Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Na początku powitał obecnych na sali. Lista

obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Następnie, na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku

Pomorskim., stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował,

że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Nikt nie wniósł do niego uwag. Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu: 9 za

(jednogłośnie).

Protokół nr LVII/10 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 28 października

2010 r. został przyjęty jednogłośnie.

Następnie, Przewodniczący Jarosław Zduńczyk powiedział, że porządek posiedzenia

(stanowiący załącznik nr 2 do protokołu) radni otrzymali wraz z zawiadomieniami.

Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego poprosił o wprowadzenie następujących

projektów uchwał:

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych: 9 za

(jednogłośnie);

- w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: 9 za (jednogłośnie).

Ponadto, Burmistrz Drawska Pomorskiego wniósł o zmianę kolejności w porządku,

tak, aby pierwszy punkt po otwarciu dotyczył podjęcia uchwał. Radni wyrazili zgodę

przez aklamację.

Po zmianach porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

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



Przyszedł radny Włodzimierz Matusiak.

Nikt nie wniósł uwag do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej

poddał pod głosowanie powyższy projekt: 12 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr LVUI/494/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 9 listopada 2010 r.

\v sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko

Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

3. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym wymiarze godzin.

Nikt nie wniósł uwag do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej

poddał pod głosowanie powyższy projekt: 12 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr LVIII/495/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli

realizujących zajęcia o różnym wymiarze godzin została podjęta jednogłośnie i stanowi

załącznik nr 5 do protokołu.

4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych.

Skarbnik Gminy powiedziała, że proponowana jest podwyżka ok. 5% z zaokrągleniem

do pełnych złotych dla łatwiejszego wyliczania.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że stawki były porównywane ze stawkami w innych

gminach. Są niższe.

Skarbnik Gminy podała przykładowe stawki z innych gmin.

Nikt nie wniósł uwag do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej

poddał pod głosowanie powyższy projekt: 12 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr LVIW496/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

5. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
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Wojciech Kowalczyk - Sołtys Sołectwa Żółte powiedział, że zostały zrobione pierwsze prace,

aby wykonać projekt remontu kościoła. Jego koszt to 24.400 zł. Od Urzędu

Marszałkowskiego udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości zaledwie 7.000 zł. Kościół

jest w opłakanym stanie. Mieszkańcy nie są w stanie zebrać reszty kwoty.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że sprawa nie jest prosta i łatwa. Jest to cenna

inicjatywa mieszkańców. Gmina może dofinansować, środki zostały już wprowadzone

do budżetu, ale stowarzyszenie zwróciło się do Marszałka Zachodniopomorskiego

o udzielenie dofinansowania. Dotacja została przyznana. Jeżeli gmina dofinansuje zadanie

to istnieje groźba, że stowarzyszenie będzie musiało zwrócić pieniądze do Urzędu

Marszałkowskiego, bo dotację ze środków publicznych można otrzymać z jednego źródła.

Jeśli się tak stanie to stowarzyszenie nie będzie mogło ubiegać się przez 3 lata

0 dofinansowanie.

Sołtys Wojciech Kowalczyk powiedział, że okres rozliczeniowy dotacji z Urzędu

Marszałkowskiego mija 15 listopada 2010 r. Brak rozliczenia w terminie może skutkować

koniecznością zwrócenia dotacji z odsetkami i brakiem możliwości starania

się o dofinansowanie przez najbliższe lata. Jeżeli zostaną pozyskane inne środki to jest wtedy

groźba zmniejszenia otrzymanej dotacji.

Burmistrz Zbigniew Ptak zaproponował podjęcie uchwały, a ostateczna decyzja zostanie

podjęta do piątku.

Radny Czesław Fałiński zaproponował podjęcie przez stowarzyszenie kredytu.

Radna Zofia Nowicka odpowiedziała, że nikt kredytu nie udzieli.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy projekt: 11 za, O przeciw,

1 wstrzymujący się (jednogłośnie).

Uchwala Nr LVHI/497/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków została podjęta jednogłośnie

l stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad. 3

Radny Eugeniusz Storoniak powiedział, że jesienne deszcze spowodowały, iż droga

za garażami między ul. Kościuszki a ul. Królewiecką jest nieprzejezdna.



Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że przy opadach sprzęt nie ma możliwości wjechania

i nie można teraz tego naprawić.

Radny Czesław Faliński zapytał, jaka firma robi chodnik przy ul. Złocienieckiej. Bardzo

wolno wykonują prace.

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że jest to firma z Piły. Powinni do końca roku dojść

z pracami do ul. Sadowej.

Radny Eugeniusz Storoniak zapytał, czy lodowisko w tym roku zostanie otwarte.

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że lodowisko jest przygotowane do zamrażania,

ale przy tak dużych opadach deszczu nie ma to sensu. Dla gminy bardziej opłacalne

jest wykupywanie godzin, niż dzierżawienie obiektu.

ad. 4

Jan Barczak - mieszkaniec Drawska Pomorskiego poruszył następujące sprawy:

1. Boisko przy czołgach jest zalane wodą. Zapytał, jakie jest tam odwodnienie.

2. Koło Polo Marketu jest przewrócony płot, a za dwa dni będą obchody Święta

Niepodległości. Służby Pana Burmistrza nie zajęły się tym do tej pory.

3. Zapylał, na jakim etapie jest rozbudowa remizy w Rydzewie. Nic się tam nie dzieje,

a to co zostało zrobione, przez zimę zniszczeje.

ad. 5

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział:

Mieszkańcowi Janowi Barczakowi: Zastosowanie piasku kwarcowego spowodowało

utwardzenie nawierzchni i brak przepuszczalności boiska. Poza tym, boisko jest położone

niżej i woda spływa z wyższych terenów. Na wiosnę będzie trzeba zmienić podkład

do sztucznej trawy lub wymienić nawierzchnię. Sposób poprawienia tego będzie zależał

od tego, co bardziej będzie się opłacało. W sprawie przewróconego płotu gmina podjęła

odpowiednie działania już w weekend. Kiedy płot zostanie naprawiony lepiej powinien

wiedzieć pan Barczak, bo jak sam mówił, bardzo dobrze zna panią prezes Polo Marketu.

Harmonogram rozbudowy remizy jest realizowany zgodnie z dofinansowaniem unijnym.



ad. 6

Ze względu na to, że niespełna dwa tygodnie wcześniej odbyła się sesja Rady Miejskiej,

podczas której Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawił działania w okresie między

sesjami, radni postanowili nie realizować tego punktu.

ad. 7

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Jarosław Zduńczyk

zamknął LVIII sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 10.45.

Protokołowała:

, N S P E * T O R

V0UlJ/
mgr Elżbieta Ko/tnorowska

Przewodniczył:


