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PROTOKÓŁ NR LY/10
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

odbytej 26 sierpnia 2010 r.
w sali narad Urzędu Miejskiego

ad. l
Posiedzenie otworzył i jego obradom przewodniczył Jarosław Zduńczyk - Przewodniczący
Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim. Na początku powitał obecnych na sali. Listy

obecności stanowią załącznik nr l do protokołu. Następnie, na podstawie listy obecności,
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: 12 za (jednogłośnie).
Protokół nr LIV/10 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 29 czerwca
2010 r. został przyjęty jednogłośnie.
Następnie, Przewodniczący

Jarosław

Zduńczyk

(stanowiący załącznik nr 2 do protokołu)

powiedział, że porządek posiedzenia

radni otrzymali wraz z zawiadomieniami.

Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego poprosił o wprowadzenie następujących
zmian:
1. zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Statutu
związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą „Celowy Związek Gmin
R - XXI" - druk nr 6: 12 za O'ednogłośnie);
2. wprowadzenie projektów uchwał:
a. w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie druk nr 6a: 12 za (jednogłośnie);
b. w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie druk nr 6b: 12 za (jednogłośnie);
c. w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę
Bogatynia - druk nr 9: 12 za (jednogłośnie);

d. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie
publicznych

przedszkoli

i

oddziałów

przedszkolnych

w

szkołach

podstawowych - druk nr 10: 12 za (jednogłośnie).
Po wprowadzonych zmianach porządek posiedzenia 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. Informacja o stanie przygotowań szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2010/2011.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 - druk nr 7,
2) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - druk nr 2,
3) dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski - druk
nr 3,

4) nieodpłatnego nabycia nieruchomości - druk nr 4,
5) uchylająca uchwałę w sprawie przekazania

w zarządzanie

Samorządowi

Mieszkańców Składników mienia komunalnego stanowiącego własność gminy
Drawsko Pomorskie - druk nr 5,
6) zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie - druk nr 6a,
7) zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie - druk nr 6b,
8) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Suliszewo w Gminie Drawsko
Pomorskie na lata 2010 - 2020" druk nr 7,
9) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko
Pomorskie - druk nr 8,
10) dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Bogatynia - druk
nr 9,

11) ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - druk nr 10.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie posiedzenia.

ad. 2

Radny Eugeniusz Storoniak zwrócił się o ponowne rozważenie przeprowadzenia gminnego
referendum w sprawie przejęcia przez Gminę Drawsko Pomorskie czynności w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi. Propozycję uzasadnił tym, że śmieci są podrzucane
pod altany śmietnikowe lub wywożone do lasu, czy na pole.
Interpelacja radnego Eugeniusza Storoniaka stanowi załącznik nr 3 do protokołu z sesji.
Radny Ireneusz Gendek zapytał, na jakim etapie jest budowa kanalizacji w północnej części
gminy, a także co z wjazdem na cmentarz w Łabędziach i miejscami parkingowymi.
Przyszedł radny Wacław Skibiński.

ad. 3
Wiechowski - Sołtys Sołectwa Suliszewo powiedział, że prezes

Józef

Towarzystwa

Budownictwa Społecznego - p. Andrzej Kołodziejczyk obiecał zrobienie ogrodzenia domu
socjalnego (koło sklepu GS). Kolejny taki budynek jest w kierunku Dalewa, także bez płotu.
Do tej pory nic nie zostało zrobione.
Zdzisław

Bujnowski - Przewodniczący

Samorządu

Mieszkańców

Nr 2 w Drawsku

Pomorskim powiedział, że zmieniła się lokalizacja punktu sprzedaży dopalaczy. Zapytał,
co można zrobić, aby go zlikwidować, czy nie można pójść w ochronę życia i zdrowia.
Przyznał, że sam nie wie, jak zlikwidować punkt dopalaczyt, ale należy coś z tym zrobić.
Eugeniusz Kuliga - Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Nr l w Drawsku Pomorskim
podziękował za zrobienie drogi koło działek (ul. Kościuszki).
Jan Barczak - mieszkaniec Drawska Pomorskiego powiedział:
„ Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowna Rado,
Szanowni Goście. Panie Burmistrzu no trochę przerwy było, nawarstwiło się kilka pytań,
więc chciałbym je zadać, a przede wszystkim to dziękuję ta jak Pan tu uprzedził, pan szef
samorządu, pan Kuliga za te naprawienie
bo

to

naprawdę

aż

się

Kościuszki tutaj w tą stronę do straży również,

chce jechać,

można

powiedzieć.

Po

tych

ulewach

nie było żadnego problemu. Panie Burmistrzu, ale są pytania, które drażnią mieszkańców,
a przede wszystkim ja jeżdżąc, jak Państwo wiecie mam tyle czasu, że potrafię w każdy kąt
zajechać i po pierwsze Panie Burmistrzu mam kilka pytań. Jest to około siedmiu pytań,

do Pana będzie skierowane, króciutkie, niedługie, będę się starał tak zapytać. Po pierwsze,
Panie Burmistrzu, co z inwestycją

Technik Kabel, która tak prężnie była ogłaszana

przez Pana oraz usłużne Panu media. Szanowny pan bur... Rogal pisał takie bzdury totalne,
że się nie wierzyć w ogóle, to mówię prawdę, bo z tego co ja na dzisiaj mam orientację
to działkę już ma Pan Jarmusz z Janikowapod bazę transportową a nie żaden Technik Kabel,
Panie Burmistrzu. Następna sprawa, Panie Burmistrzu, to jest od pewnego czasu obserwuję
postęp prac w Jankowie firmy Tekmar pana Mariusza Piaseckiego. Proszę Pana ja
z tym gościem rozmawiałem. Pan obiecał 300 miejsc pracy, a ja z panem Mariuszem
rozmawiałem, tam jest zaledwie, będzie zaledwie 30, na jedną zmianę 15 i na drugą. Panie
Burmistrzu naprawdę realnie proszę pamiętać, że 10%, a nie 100%. Trzecie moje pytanie
to jest,

co

z

dalszą

rozbudową

Polo

Marketu.

Tak Pan

szumnie

obiecywał,

a z tego co ja wiem pani Pawlak, która jest szefową całą obiecała, że powiedziała
w ten sposób dopóki Pan będzie burmistrzem żadnej rozbudowy Polo Marketu nie będzie,
ponieważ ma źle stosunki w ogóle z urzędem miasta. To jest pani, którą osobiście znam, byłem
na

otwarciu

hotelu

„Abrava",

z

którą

rozmawiałem

bardzo

długo

i

twierdzi,

że dopóki Pan będzie burmistrzem ona nic tu nie będzie robić, ponieważ Pan jej dyktuje
warunki jak ma być to zabudowane. Taka jest prawda i ta pani mi wszystko przekazała.
Muszę Panu powiedzieć, że ja jestem szczegółowy w tych sprawach, ponieważ byłem
w wojsku zwiadowcą a w cywilu prokurator. Mogę Panu powiedzieć. Teraz tak, czwarte
pytanie, Panie Burmistrzu, pięknie wykonany chodnik od czołgu, od Zamkowa, Grunwaldzka.
Pytam się, rok czasu minęło, kobieta mało się nie zabiła, kiedy będzie barierka obok zejścia
tego deptaku, jak się schodzi z tutaj z tej ulicy Zamkowej Grunwaldzką przecież takie
obietnice jak mi Pan obiecuje tutaj, Pana Adam Zdun, że barierki robicie w Szczecinie
to jest skandal, to jest skandal. Barierki się robi w Szczecinie. Taka była obietnica
i odpowiedź pana Adama, a ja wiem, że to jest kłamstwo. To nie jest prawda w ogóle. I proszę
naprawdę, ja nie jestem dzieciakiem w przedszkolu, żeby ktoś mnie kłamał, bo ja wiem
o wszystkim w ogóle co się dzieje w powiecie. Następna sprawa Panie Burmistrzu,
co z promocją gminy przez odkrywkę , miała to być gród z XIII w. przez panów w Zarańsku
na jeziorze koło Żółcina. Wiem, że tam nic nie ma. Tam tylko kupę palików stoi w wodzie
na wyspie i to wszystko. No, no, panowie, jeżeli na takie rzeczy wydajemy pieniądze, to trzeba
się zastanowić. Następne moje pytanie Panie Burmistrzu no to jest naprawdę chciałbym
się zapytać, kiedy wreszcie Pan jako burmistrz, jest już Pan teraz drugą kadencję,
zainteresuje się ulicą Kaszubską gdzie w gumowcach trzeba chodzić, jak deszcz popada.
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Jest to odcinek krótki, bo jest tam 70 metrów. Dziwię się w ogóle, to jest raz. Kiedy Pan
się zainteresuje ulicą Mazurską, Panie Burmistrzu, to lokatorzy wszystko mi mówią
bo ja jeżdżę. Ja jeżdżę i z nimi rozmawiam, a Pan nawet chyba nie wie, najprawdopodobniej,
gdzie ta Kaszubska jest, te 70 metrów tego odcinka, gdzie w gumowcach trzeba chodzić,
jak deszcz popada. No taka jest prawda Panie Burmistrzu, nie czarujmy się dzisiaj. Panie
Burmistrzu, naprawdę jestem tym zaabsorbowany, powiem tak, niektóre rzeczy ma Pan
u siebie na plus i za to też będę Pana plusował. Nie na Pana, na Pana nie zagłosuję.
To mówię z góry. Mam już innego kandydata, na którego zagłosuję. Następnie, Panie
Burmistrzu, ja bym chciał Pana zapytać o jedną rzecz. Nie ma tu pana prezesa TBS - u,
Kołodziejczyka. Proszę Państwa, jeżeli ja mam kopię pisma, które Pan Kolodziejczyk udziela
dla jednej z mieszkanek to wiecie, co to się normalnie tylko śmiać idzie. Tą sprawę ja
osobiście stawiałem na sesji, ja osobiście w czerwcu. I powiem o co chodzi, l proszę niech
Pan Kołodziejczyk

sobie scenogram

sesyjny

przesłucha

z

czerwca

i się

dowie,

czy ja nie mówiłem o tej sprawie. Bo ja raczej bazuje na scenogramach, o ile jest to dobrze
nagrane, to niech sobie odczyta, ja stawiałem osobiście sprawę tej pani drzwi, gdzie jej
myszy, szczury włażą do mieszkania. Takie, takie ma drzwi zrobione, a pan

Kołodziejczyk

odpowiada pismo , więc ja państwu przeczytam, że Spółka TBS Drawsko Pomorskie
nie ma żadnej informacji, że sprawa mieszkanki, pani Stanieć przy ul. Westerplatte 22/3
była poruszana na forum Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim. Skoro ja

osobiście,

jaja stawiałem. No Proszę Państwa niech nie robi takich numerów, bo odpowiada kłamstwa
dla ludzi. Bo ja mam pismo, ja mam kopię, zrobiłem sobie ksero z tego pisma i pokazuję
Państwu pismo, jeżeli chcecie. Dziękuję bardzo".
Bożena Karp - mieszkanka Drawska Pomorskiego powiedziała, że na wprost domu p. Cala
była kratka ściekowa, która odprowadzała wodę ok. 20 m do rzeki. W ubiegłym roku została
zlikwidowana przez drogowców, którzy ją zasypali i zasmołowali. Teraz woda musi płynąć
dalej ok. 150 m do rzeki. Na ul. Cmentarnej po burzy jest wyrwana ziemia i narzucane
kamienie. Jedna pani zwichnęła tam nogę. Na ul. Staszica 21 i 25 kiedyś były studnie.
Przy ul. Staszica 25 studnia została zabezpieczona, ale przy ul. Staszica 21 nie. Mieszkanka
powiedziała, że zwracała się do wodociągów i do Urzędu w tej sprawie, ale powiedziano jej,
żeby kupiła sama pokrywę i zamontowała ją. Przy ul. Staszica 21 studnia jest przykryta
cienkimi deskami, a jest bardzo głęboka. Może dojść do nieszczęścia. Mieszkanka poruszyła
także sprawę ogródków działkowych. Kiedyś ona i sąsiedzi mieli ogródki, ale ze względu
na planowaną budowę drogi zostały one przeniesione na łąki. Teraz okazuje się,
5

że przez ich ogródki ma przechodzić ścieżka rowerowa. Razem z sąsiadkami zwracała
się do Rady Miejskiej i do Urzędu w tej sprawie, była propozycja wizji lokalnej, ale Urząd
jej odmówił. Umowa dzierżawy została przedłużona na rok. Mieszkanka zapytała, co dalej.
Kolejną sprawą, która została poruszona to uzupełnianie deptaka żwirkiem. Służby
porządkowe wymiatają go na boki, więc posypywanie nie ma sensu.
Szundryk Aleksandra - mieszkanka Drawska Pomorskiego

powiedziała, że apelowała

do Urzędu Miejskiego i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o zorganizowanie
usług opiekuńczych dla dzieci w domu rodzinnym. Radowo od września br. nie będzie
przyjmowało dzieci, a poza tym oferuje tylko 7 godzin, a dzieci potrzebują 40, a nawet
80 godzin.

ad. 4
Burmistrz Drawska Pomorskiego - Zbigniew Ptak odpowiedział:
1. Radnemu Eugeniuszowi Storoniakowi: Można organizować referendum, ale sugestia
Burmistrza jest taka, aby był to główny punkt działania nowej Rady Miejskiej. Ze względu
na środowisko naturalne zmiany są konieczne. Są zapowiedziane kary za małą wydajność
selektywnej zbiórki. W Gminie Drawsko Pomorskie jest to ok. 30%, więc nie jest źle.
Największym problemem jest kultura ludzi. Średnio rocznie gmina wydaje ok. 100 tyś. zł
na likwidację śmieci wyrzucanych w niewłaściwych miejscach. W tym roku ta kwota
może wzrosnąć do 200 tyś. zł. Lepszym i tańszym rozwiązaniem, zamiast referendum, byłoby
zapytanie mieszkańców o formę płatności za usuwanie śmieci w formie ankiety. Referendum
mogłoby nie wyjść, bo nie wiadomo, czy odpowiednia ilość ludzi pójdzie oddać w nim głos.
Jeżeli wola będzie inna to należy złożyć formalny wniosek i Rada będzie musiała rozpatrzyć
wniosek w odpowiednim trybie.
2. Radnemu Ireneuszowi Gendkowi: Budowa kanalizacji trwa. Gmina czeka na decyzję
o dofinansowaniu. Nie ma zagrożenia, że inwestycja nie zostanie zakończona w terminie.
Jeżeli chodzi o cmentarz to został rozstrzygnięty przetarg - wygrał go pan Kaczyński.
Zadanie powinno zostać zakończone do l listopada br. Gmina dopłaca 50% kosztów
kwalifikowanych, czyli 100 tyś. zł, resztę zapewnia zarząd dróg wojewódzkich.
3. Sołtysowi Józefowi Więckowskiemu: Do dożynek płot zostanie zrobiony. Zostanie
to dopilnowane.
4. Przewodniczącemu Zdzisławowi Bujnowskiemu: Na majątku gminy nikt nie sprzedaje
dopalaczy. Była taka sytuacja, ale szybko została rozwiązana umowa dzierżawy. Dopalacze,
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jak chleb i mleko, są dozwolone do sprzedaży. Kontrole są liczne, zarówno Straży Miejskiej,
jak i Policji. Jeżeli będzie wola Rady Miejskiej to na wrzesień zostanie sporządzony protest
w tej sprawie, który zostanie przesłany do sejmu.
5. Przewodniczącemu Eugeniuszowi Kulidze: Jest dokumentacja na przebudowę ul. Kościuszki
aż do wylotu 11 Pułku Piechoty w połączeniu z ul. Królewiecką. Gmina czeka na pozwolenie
na budowę.
6. Mieszkańcowi

Janowi

Barczakowi:

Burmistrz

Drawska

Pomorskiego

powiedział:

„ Nie chce mi się bo odpowiadać, bo odpowiadać, bo na te wszystkie pytania odpowiadałem,
które zadaje pan Barczak, a skoro używa, że on wszystko wie to po co pytania zadaje.
No trudno polemizować, dyskutować i wyjaśniać dla jasnowidza. (Jan Barczak powiedział,
że to jest złośliwość). Tak, bo skoro Panem kieruje złośliwość
jest to wyraźny

ukłon i duża doza uprzejmości

to z mojej

strony

w stosunku do Pana. Natomiast,

chcę powiedzieć wyraźnie, Kabel Technik to jest wiodąca inwestycja, uzyskał, jest tutaj Pan
Dyrektor Energetyki, który potwierdzi, że inwestycja niedługo w szybkim tempie od czerwca
następnego roku ruszy już produkcja. Yyyyyy. Panie Przewodniczący, ja mam taką prośbę,
żebym miał, ja naprawdę nikomu nie przeszkadzam przy zadawaniu pytań, a ten Pan wyraźnie
mi przeszkadza w udzielaniu odpowiedzi na sesjach. To jest przykład właśnie, o którym często
rozmawiamy, że w tym naszym życiu jeżeli dochodzi do takich elementów jak chociażby
zbliżająca się kampania, że Pan Bóg niektórym rozum odbiera ".
7. Mieszkance Bożenie Karp: Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że jest zdziwiony,
bo po spotkaniu z mieszkańcami budynku to była jego decyzja o przedłużeniu dzierżawy
na rok do 2011 r. Na razie inwestycja ścieżki rowerowej została wstrzymana. Na tym etapie
temat ogródków jest załatwiony. Zostały wzięte pod uwagę wnioski mieszkańców.
Pani Bożena Karp powiedziała, że o zamiarze budowy ścieżki powinni zostać powiadomieni
w inny sposób. Było to w ten sposób, że w którąś niedzielę szła pani Szadziewicz
i powiedziała: „ Tych ogródków nie będziecie mieli, bo będzie ścieżka ".
Burmistrz

Zbigniew

Ptak powiedział, że jeżeli rzeczywiście tak było to pracownik

po przyjściu z urlopu zostanie upomniany, bo jest to niedopuszczalne i karygodne. Ponadto,
zapytał, kto powiedział, aby kupić pokrywę na studnię, bo to także jest karygodne.
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, aby takie sprawy załatwiać indywidualnie.
8. Mieszkance Bożenie Karp: W sprawie deptaka i granulatu to jest to sprawa techniczna,
jak służby reagują. Zostanie zwrócona uwaga. Burmistrz dodał, że na wszystkie pytania
zadane przez panią Bożenę Karp zostanie udzielona odpowiedź na piśmie.
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9. Pani Aleksandrze Szundryk: Burmistrz zwrócił się do Kierownik Miejsko -- Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej o wyjaśnienie nieporozumienia. Do Radowa było wożonych
21 dzieci poruszające się na wózkach. Jeżeli chodzi o dzieci z Drawska Pomorskiego i okolic
to sytuacja w Rado wie nie powinna ich dotyczyć. Jeżeli będzie taka możliwość to Burmistrz
bardzo chętnie przychyli się do tego, aby dzieci miały zajęcia prowadzone w domach
rodzinnych.
10. Barbara Janlk - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała,
że o godz. 11.00 pani Szundryk jest umówiona z osobami kompetentnymi do wyjaśnienia
i załatwienia tej sprawy.
W tym miejscu została ogłoszona przerwa.

ad. 5
Burmistrz Drawska Pomorskiego — Zbigniew Ptak przedstawił informację o działalności
między sesjami:
- Gmina Drawsko Pomorskie uzyskała ok. 12 min zł dofinansowania w 2010 r.:
- 6,7 min zł na Drawskie Centrum Kultury. Zadanie weszło z listy rezerwowej,
bo zostało odjęte 12 punktów ze względu na wysokie dochody gminy. Porozumienie
z Powiatem Drawskim o dofinansowaniu 3 razy po 800 tyś. zł wprowadziło zamieszanie,
bo o tyle zostałoby zmniejszone dofinansowanie. W związku z tym, została zmieniona
formuła dofinansowania i teraz Powiat dofinansuje wkład własny (600 tyś. zł).
- 2,5 min zł gmina uzyskała na modernizację dworca.
- 3 min zł na drogi.
- Będą rozpatrywane wnioski na dofinansowanie boisk w Suliszewie, Nętnie i Gudowie.
- Wnioski na dodatkowe remonty szkół będą gotowe na 15 września 2010 r.
- Lokalna Grupa Działania - 5 tyś. zł jest to wkład, który trzeba wykorzystać do końca
2010 r., a w tym roku będzie tylko nabór.
- We wtorek rusza inwestycja na ul. Złocienieckiej.
- Dyskont Spożywczy „Biedronka" otrzymał wytyczne budowy parkingu.
- „Lidl" przystępuje do inwestycji. Uzgadnia podziały i warunki przebudowy wjazdu.
- Kabel Technik realizuje inwestycję wzorowo. Przetarg na budowę hali wygrała firma
Guz - Med. Stanie ona w ciągu 3 miesięcy, bo będzie budowana z gotowych elementów.
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- Firma Tekmar będzie zatrudniała maksymalnie 200 osób, a w pierwszym etapie 30 osób
przeniesionych z Bornego Sulinowa. Nigdy nie było mowy o 300 osobach.
- Burmistrz powiedział, że zaczyna się kampania wyborcza, więc wszyscy przyjeżdżają
i

pytają,

w

czym

mogą

pomóc.

Są

im

wskazywane

drogi

wojewódzkie

(tym, którzy przyjeżdżaj ą z Urzędu Marszałkowskiego) - Zagozd i Łabędzie, Rydzewo, drogi
krajowe.
- Bardzo dobrze realizowane są inwestycje bieżące. Kino - najtrudniejszy etap zadania,
czyli ten najmniej widoczny, jest realizowany bez problemu. Teraz jest wylewana ława
pod budynek. Firmy pracujące przy inwestycji robią to w dobrym tempie i w sposób bardzo
czysty.
- Od przyszłego roku ruszy punkt konsultacyjny (filia) Akademii Morskiej w Drawsku
Pomorskim. Został powołany zespół roboczy. Siedzibą będzie Centrum Edukacyjne w Parku
Chopina, a bazą dydaktyczną - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim.
Bazą sypialną powinien być któryś z internatów. Gmina jest gotowa dofinansować Powiat
Drawski w celu kompleksowego remontu któregoś internatu.
- Targowisko - jest opracowany projekt i zostało zadanie zlecone do wykonania dla Centrum
Kształcenia Praktycznego.
- Odbyło się spotkanie Spółdzielni Mieszkaniowej Gąjowa. Gmina przejmie dłużników,
a na to miejsce zostaną wskazani ludzie z listy oczekujących na przydział mieszkania.
ad. 6

Romuald Kurzątkowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej powiedział,
że 17 sierpnia 2010 r. zespół składający się z trzech osób dokonał objazdu wszystkich
placówek oświatowych. W Mielenku Drawskim bardzo prężnie jest budowana hala sportowa.
Jest to szkoła wzorcowa, która jest wizytówką. Szkoła w Nętnie również jest ładna, ma ładne
sale, trwa remont stołówki i kuchni, budynek otacza zadbany teren. Pozostaje tylko pozyskać
pomieszczenia z dawnego mieszkania służbowego. W przypadku tej szkoły należałoby
się zastanowić nad pozyskaniem dzieci z Łabędzi. Budynek

Szkoły Podstawowej

w Suliszewie wymaga odwodnienia i izolacji. Ogólnie, w szkołach dzieci i nauczyciele
mają komfort pracy. Szkoły są dobrze wyposażone w pomoce naukowe.
Burmistrz

Zbigniew

Ptak

powiedział, że jeżeli

chodzi

o mieszkanie

w Nętne

to nie ma potrzeby przeznaczania go na użytek dzieci. Jeśli zajdzie taka konieczność
to zostanie to zrobione. Reforma oświatowa wchodzi od 2012 r., więc od przyszłego roku
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będzie można spróbować otwierać przedszkola wiejskie. Jeżeli chodzi o lodowisko to została
przedstawiona przez właściciela oferta dzierżawy obiektu za 200 tyś. zł rocznie lub kupna
za 600 tyś. zł. Propozycja Burmistrza jest taka, aby wydzierżawić je za 50 tyś. zł, a pozostałą
kwotę

co roku

zapisywaną

w

budżecie

na zajęcia na lodowisku

przeznaczyć

na jego utrzymanie. Całość nie mogłaby przekroczyć kwoty przeznaczanej co roku
na lodowisko. Można byłoby obniżyć ceny dla korzystających z obiektu. Gmina wchodzi
do tzw. akademii piłkarskiej „Orlik". Drawsko Pomorskie zostało zgłoszone do turnieju
w 2012 r. We wszystkich szkołach mają być zakładane akademie sportu różnych dyscyplin.
Zostały w związku z tym dołożone godziny.

ad. 7
1. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie

na rok 2010.
Burmistrz Drawska Pomorskiego wniósł o wprowadzenie zmian w ww. projekcie:
- Dz. 630 rozdz. 63095 §6050 Koncepcja zagospodarowania terenu nad jeziorem Okra
przy ul. Jeziornej - 12.000 zł: 11 za (jednogłośnie);
- Dz. 921 rozdz. 92109 §2480 Dotacja dla Ośrodka Kultury (dożynki) - 25.000 zł 11 za
(jednogłośnie);
- Dz. 900 rozdz. 90095 §6050 Budowa ogrodzenia panelowego przy ul. Kilińskiego: 15.500

zł:
11 za (jednogłośnie);
- Dz. 900 rozdz. 90095 §4270 Remont ogrodzeń własnych - 4.500 zł: 11 za (jednogłośnie);
- Dz. 900 rozdz. 90095 §4270 Remont placów zabaw - 20.000 zł: 11 za (jednogłośnie);
- 5.000 zł na Lokalną Grupę Działania: 11 za (jednogłośnie).
Zmniejszenie w Dz. 757 rozdz. 75702 §8070 Odsetki, prowizje od kredytów - 82.000 zł
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 11 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr LV/463/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Przyszedł radny Wacław Skibiński.
Burmistrz Drawska Pomorskiego wniósł o zmianę w wieloletnim programie inwestycyjnym:
- 120.000 zł na rok 2011 na zadanie „Budowa infrastruktury i wyposażenia stadionu
lekkoatletycznego przy ul. Okrzei - dokumentacja" (nazwa wstępna): 12 za (jednogłośnie).
2. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim poddał
pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr LV/464/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej została podjęta jednogłośnie
{ stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
3. Projekt uchwały w sprawie

dotacji na dofinansowanie zadania

realizowanego

przez Powiat Drawski.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim poddał
pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr LV/465/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski została
podjęta jednogłośnie i stanom załącznik nr 6 do protokołu.
4. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim poddał
pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za (jednogłośnie).
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Uchwała Nr LV/466/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
5. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie przekazania w zarządzanie Samorządowi
Mieszkańców Składników mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Drawsko
Pomorskie.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za (jednogłośnie).
Uchwala Nr LV/467/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r.
uchylający uchwałę w sprawie przekazania w zarządzanie Samorządowi Mieszkańców
Składników mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Drawsko Pomorskie została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin R

- XXI

w Nowogardzie.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za (jednogłośnie).
Uchwala Nr LV/468/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI
w Nowogardzie.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za (jednogłośnie).
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Uchwała Nr LVi'469/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r.
uchylająca uchwałę w sprawie w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI
w Nowogardzie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Suliszewo
w Gminie Drawsko Pomorskie na lata 2010 - 2020".
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr LV/470/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Suliszewo w Gminie Drawsko
Pomorskie na lata 2010 - 2020"została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11
do protokołu.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Drawsko Pomorskie.
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły już po terminie wnioski państwa Strajch
do projektu uchwały (załącznik nr 15). Rada Miejska może je uznać, jednakże spowoduje to
ponowny przymus uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień. Przewodniczący złożył
wniosek o odrzucenie wniosków państwa Strajch, a następnie poddał go pod głosowanie: 12
za (jednogłośnie).
Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr LV/471/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sminy Drawsko
Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
10. Projekt uchwały w

sprawie

dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego

przez Gminę Bogatynia.
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Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr LV/472/2010 Rady Miejskie]' w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Bogatynia została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Drawsko
Pomorskie

publicznych

przedszkoli

i

oddziałów

przedszkolnych

w

szkołach

podstawowych.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr LV/473/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie publicznych
przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych

została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
ad. 8

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim poinformował, że Komisja

Organizacyjna odbędzie się 13 września 2010 r. o godz. 12.00. Przypomniał o konieczności
złożenia oświadczeń majątkowych do 10 września 2010 r. Następnie, poinformował
o spotkaniu rolników i osób powiązanych z rolnictwem, które odbędzie się 10 września br.
w Restauracji „Uśmiech".
Rudny Kazimierz Pokutyński powiedział, że jest rozstrzygany przetarg na ul. Królewiecką
Są

państwo

Krzyżowscy.

Zapytał, czy

jest

pomysł połączenia ich domostwa

z ul. Królewiecką.
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że przetarg na zrobienie dokumentacji wygrała
firma z Gdańska, która już zapowiedziała, że dokumentacji nie wykona. W związku z tym,
będzie ogłoszony przetarg na odtworzenie drogi. Jest problem z firmami, nie stają
do przetargów.
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Wojciech Kowalczyk - Sołtys Sołectwa Żółte zapytał, kiedy będą spisywane potrzeby
sołectwa. Dodał, że jest droga gminna w złym stanie, skarżą się na nią także goście. Turyści
dokładają się do wsi, zwłaszcza do remontu kościoła.
Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że komisja spisująca potrzeby sołectwa
będzie we wtorek. Jeżeli chodzi o drogę to jest tak, że gmina daje pieniądze na porozumienia
z innymi jednostkami, a później brakuje na własne.
Radny Kazimierz Pokutyński powiedział, że zachęca do korzystania z Lokalnej Grupy
Działania, gdzie można pozyskać środki, m.in. na kościół.
P. Gilewicz - mieszkaniec Drawska Pomorskiego powiedział, że:
1. dwa razy przewrócił się na ul. Złocienieckiej, bo chodniki są nierówne;
2. na ul. Sadowej ochlapał go samochód, bo studzienka nie odbiera wody i utworzyła
^x_'

się wielka kałuża;
3. restrukturyzacja rolnictwa dała wypowiedzenie synowi, a teraz na tych ziemiach
chaszcze rosną.
Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że:
1. ul. Złocieniecka rusza od wtorku, a poza tym to nie jest gminna droga;
2. studzienka już odbiera, bo była to chwilowa awaria;
3. sejmowa ustawa wprowadziła konieczność zmiany w granicach miast ziemi z rolnej
na budowlaną.
Helena Kaczmarkiewicz - Sołtys Sołectwa Mielenko Drawskie zapytała, czy będzie robione
szambo w Wolicznie i plac zabaw.
Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że Urząd będzie reagował na rozwój sytuacji
z szambem, a placu zabaw nie ma gdzie zrobić.

ad. 9
Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Jarosław
zamknął LV sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 12.45.
Protokołowała:

Przewodniczył:

INSPEKTOR
mgr Elżbietantimorowska
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Zduńczyk

