R A D A M I E J S K A
w Drawsku Pomorskim
ul.Gen.Wł.SikorsKiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094-3633485; fax. 094-3633113

PROTOKÓŁ NR XLVI/10
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 28 stycznia 2010 r.
w sali narad Urzędu Miejskiego

Przed otwarciem sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbyło się wręczenie nagród
w konkursie „Najładniejszy wystrój świąteczny witryny sklepowej, balkonu, posesji".
Burmistrz Drawska Pomorskiego - Zbigniew Ptak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Zduńczyk wręczyli wygranym atrakcyjne nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
W poszczególnych kategoriach konkursu nagrodzeni zostali:
w kategorii „posesja":
I miejsce - Pani Krystyna Grzyb
II miejsce - Pani Teresa Listopadzka
III miejsce - Pan Romuald Sewerynowicz
III miejsce - Państwo Barbara i Zdzisław Kuźnik
w kategorii „balkon":
I miejsce - Pan Witold Kuczyński
II miejsce - Pani Halina Tarnowska
III miejsce - Pani Alina Majchrowieź
w kategorii „witryna sklepowa":
I miejsce - drogeria „Aster"
Komisja konkursowa postanowiła również nagrodzić Rejon Energetyczny w Drawsku
Pomorskim za wyróżniający wystrój świąteczny.
W tym miejscu została ogłoszona przerwa.

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

w Drawsku Pomorskim. Na początku powitał wszystkich obecnych.

Na podstawie listy obecności stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Listy obecności stanowią załącznik nr l do protokołu. Następnie, powiedział, że protokół
z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Nikt nie wniósł
do

niego

uwag,

13 za (jednogłośnie).

w

związku

z

czym

poddał pod

głosowanie jego

przyjęcie:

Protokół Nr XLV/09 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 30 grudnia
2009 r. został przyjęty jednogłośnie.
Potem, Przewodniczący powiedział, że porządek posiedzenia (załącznik nr 2 do protokołu)
radni otrzymali wraz z zawiadomieniami. Przypomniał, że można wnieść do niego zmiany.
W związku z tym, w imieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego zaproponował wprowadzenie
do porządku następujących projektów uchwał:
- w sprawie zgody na zbycie nieruchomości: 13 za (jednogłośnie);
- w sprawie udzielenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości: 13 za (jednogłośnie);
- w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Drawsko Pomorskie do Zgromadzenia Celowego
Związku Gmin R - XXI: 13 za (jednogłośnie).
Po zmianach porządek sesji 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. Zatwierdzenie kalendarza imprez na 2010 rok. - druk nr 1.
7. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na 2010 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok - druk nr 2,
2) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie spłaty
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - druk nr 3,
3) zaciągnięcia

długoterminowego

kredytu

bankowego

na

sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych druk nr 4,
4) zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 5,
5) udzielenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - druk nr 6,
6) wyznaczenia delegata Gminy Drawsko Pomorskie do Zgromadzenia Celowego
Związku Gmin R - XXI - druk nr 7.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie posiedzenia.

ad. 2
Radna Zofia Nowicka powiedziała, że uczestniczyła w zebraniu wiejskim w Mielenku
Drawskim w dniu 25 stycznia 2010 r. w sprawie powstania kopalni kruszyw naturalnych.
Poprosiła Burmistrza Drawska Pomorskiego o wyjaśnienie, jak prawnie wygląda cała sprawa,
zwłaszcza w zakresie, czy kopalnia może powstać i czy społeczeństwo może zablokować
tę inwestycję. Dodała, że w innym mieście zaistniała podobna sytuacja. Mieszkańcy nie
zgodzili się na powstanie kopami, a gmina musiała zapłacić 11 min zł odszkodowania
inwestorowi.
Radny Romuald Kurzątkowski poruszył sprawę parkowania aut „na stałe". Na drawskich
ulicach są samochody, które parkują wiele dni utrudniając komunikację, a także odśnieżanie.
Dodał, że w jakiś sposób należałoby zmusić właścicieli do ich usunięcia.

ad. 3
Mariusz Rufkiewicz - Sołtys Sołectwa Jankowo złożył następujące wnioski:
1. Schody do świetlicy są odśnieżane i posypywane, ale niestety to nie zabezpiecza
przed pośliźnięciem się. Sołtys dodał, że podejrzewa, iż płytki, którymi zostały wyłożone
schody są śliskie. W związku z tym, że powodują zagrożenie, należałoby je wymienić.
2. W związku z kilkuletnimi staraniami o przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości
Rolnych na kompleks sportowy, sołtys prosił o nasilenie rozmów w tej sprawie.
Andrzej Szczechowiak - mieszkaniec Mielenka Drawskiego powiedział, że jest posłem
znacznej liczby mieszkańców Mielenka, którzy są przeciwni powstaniu kopalni. Zaapelował
do Burmistrza Drawska Pomorskiego, aby wstrzymał się z podjęciem decyzji oraz, aby Rada
Miejska w Drawsku Pomorskim zajęła się dokładnie tym tematem. Przewodnicząca Komisji
Rozwoju Wsi i Rolnictwa powiedziała, że Burmistrz Zbigniew Ptak nie powiadomił Rady
0 problemie. Mieszkańcy nie wiedzieli o czym mają dyskutować na zebraniu, bo Sołtys
Sołectwa Mielenko Drawskie nie dopełnił obowiązku powiadomienia mieszkańców.
W październiku 2009 r. Burmistrz mówił, że decyzja zapadnie za około 2-3 lata, weźmie
pod uwagę wolę mieszkańców, zapowiedział także referendum. Na zebraniu wiejskim
25 stycznia br. już o referendum nie wspominał. Większość mieszkańców opowiada
się przeciwko budowie kopalni. Firma nie odpowiedziała na pytania mieszkańców
1 nie złożyła konkretnych deklaracji. Wydanie pozytywnej decyzji spowoduje konkurencję
dla istniejących kopalni należących do miejscowych przedsiębiorców. Firma z zewnątrz
podatki wpłaca gdzie indziej, a nasi przedsiębiorcy podatki płacą dla naszej gminy. Z firmy
zewnętrznej będzie wpływał tylko podatek rolny. Jedyną korzyścią dla gminy będzie odpis

z

tytułu

opłaty

eksploatacyjnej.

Mieszkaniec

poinformował, że

złożył

wniosek

o przeprowadzenie referendum z podpisami mieszkańców do Burmistrza Drawska
Pomorskiego. Taka procedura została przeprowadzona w okolicach Polkowic. Główne
wątpliwości, które maj ą mieszkańcy dotyczą:
- braku zapisów dotyczących kwestii drogi gminnej i jej ewentualnego zniszczenia,
- braku gwarancji bezpieczeństwa (ścieżka rowerowa),
- braku gwarancji, że poziom wód gruntowych nie zmieni się oraz, że zostanie w razie
czego zapewniona woda pitna,
- braku zapewnienia o odszkodowaniu za zniszczenie pobliskich gleb (nic tam nie urośnie),
- realnego zagrożenia dla dębów, kolonów, akacji rosnących przy drodze, dla grodziska
oraz dla siedlisk zwierząt i ptaków,
- przez 40 lat księżycowy krajobraz,
- konfliktów społecznych powstałych na bazie tej inwestycji,
- realne zagrożenie dla zabytkowego parku oraz grodziska,
- zatracenia atrakcyjności działek,
- zatracenia atrakcyjności agroturystycznej,
- braku dostępu do jeziora Wilże.
Pozytywna decyzja Burmistrza Drawska Pomorskiego będzie sprzeczna z wolą znacznej
części mieszkańców oraz z uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego mówiącą
o 100 - metrowej strefie ochronnej. Plan zagospodarowania przestrzennego mówi o terenach
do zalesień, ewentualnych złożach. Jest sprzeczny

z gminnym programem ochrony

środowiska.
Na koniec mieszkaniec Andrzej Szczechowiak dodał, że złożył wniosek o pozyskanie
od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów w Gudowie i w Mielenku Drawskim. Teraz jest
już za późno, bo zostały one sprzedane. Wystarczyło tylko wystąpić o zmianę w planie
zagospodarowania przestrzennego i przejąć je.
Jan Barczak - mieszkaniec Drawska Pomorskiego powiedział, że chciałby się odnieść
do odpowiedzi

Burmistrza Drawska Pomorskiego, które otrzymał po nakazie sądu

administracyjnego. Są one kłamliwe, o czym zostały poinformowane liczne służby (CBA,
CBS, Premier, Prezydent, itp.). Następnie, zwracając się do Burmistrza Drawska
Pomorskiego, powiedział: „Proszę pana, jeśli pan próbuje mnie oszukiwać jako mieszkańca
tego, yyy, , tej gminy, tego powiatu, to proszę pana bardzo źle pan czyni, bo to czyni pan
ze szkodą dla siebie. Proszę pana ta sprawa nie może mujść, ujść uwadze i ona nie ujdzie
uwadze. Proszę pana, jeżeli pan zbył działkę dla pana Glegoły i pana Olowskiego koło jeziora

Okra, nie \v 2006 roku, a odpowiada pan, jak ja pytając, kiedy nastąpi dalsza rozbudowa
PoloMarketu, pan mi odpowiada, że w 2008 roku, pan odpowiada mi, że ja pytałem, drugie
pytanie moje było, ile miasto pozyskało za działką zbytą obok PoloMarketu, pan mi
odpowiada, że to była kwota 274 tysiące 744 złote, wiać ja teraz zapytam państwa radnych,
że jeżeli państwo radni upoważnicie pana burmistrza do tego, aby mógł do dwustu tysięcy
dysponować

bez wiedzy waszej, państwa radnych, czy państwo wiecie, dlaczego pan

burmistrz w swoim zapytaniu następnym, że działka koło yyy jeziora Okra kosztowała również
274 tysiące 744 złote, to jest po prostu przekłamywanie mnie, a teraz w odpowiedzi
do wojewódzkiego

sądu odpowiada, że to była działka prywatnego inwestora. Panie

burmistrzu, no niech pan nie żartuje sobie z Barczaka, bo Barczak nie jest żadnym jakimś
tam, wie pan, pionkiem na szachownicy, żeby pan nim suwał. Powiem panu otwarcie, pan
po prostu bezczelnie kłamie. To po pierwsze. Następne moje pytanie panie burmistrzu jest
takie: nowo oddany budynek na Krótkiej. Proszę mi odpowiedzieć, kto odbierał ten budynek".
W tym miejscu Wiceprzewodniczący Włodzimierz Matusiak powiedział, że jest to budynek
na Gdyńskiej, a nie na Krótkiej, na co mieszkaniec Jan Barczak odpowiedział: „ Jak nie na
Krótkiej koło STW? No proszę pana, pan wie pan...Krótka, nie żadna Gdyńska, pan nawet nie
wie, gdzie pan mieszka, panie Matusiak. "
W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, aby mieszkaniec Jan Barczak
zadawał konkretne pytania.
Jan Barczak kontynuując powiedział: „Proszą mi odpowiedzieć, kto odbierał ten budynek
nowy, gdzie spusty wodne są obok pod fundamenty budynku pod wody deszczówki. Dlaczego
nie są poprowadzone piony do kanalizacji, żeby ta woda była odprowadzana, tylko prosto
pod budynek idzie. No wiecie co, proszę państwa, to jest normalny skandal, normalny
skandal, to co się robi, jeżeli ktoś nowy budynek odbiera w ten sposób no to tylko przyklasnąć
i pochwalić takiego inspektora nadzoru. Dziękuję bardzo".

ad. 4
Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział:
1. Radnemu Romualdowi Kurzątkowskiemu: Służby odpowiedzialne za odśnieżanie
pracują w systemie 24 - godzinnym. Śnieg jest wywożony. Mieszkańcy pozostawiają
samochody na dłuższy czas na chodnikach i poboczach. Zajmuje się tym straż
miejska. Zazwyczaj właścicielami aut są osoby, które nie posiadają garaży.
Odpowiedzialność za drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe za pozostawione
samochody spoczywają na zarządcach dróg.

2. Radnej Zofii Nowickiei oraz mieszkańcowi Andrzejowi Szczechowiakowi: W 2003 r.
p. Andrzej Szczechowiak podniósł rękę, co jest zapisane w protokole, głosując
za planem zagospodarowania

przestrzennego

oraz za studium uwarunkowań,

w których jest wyraźnie zapisane, że są to tereny upraw rolnych do potencjalnych
zalesień, tereny łąk i pastwisk, a część działek znajduje się w granicach eksploatacji
powierzchniowej.

Do tego jest dołączona mapa. Jednoznacznie te dwa dokumenty

określają, że tereny te można użytkować rolniczo, zalesiać lub wykorzystywać
je do prowadzenia kopalni. Na sesji radni zostali poinformowani o inicjatywie budowy
kopalni, jakie będą działania i jaki będzie tok sprawy. W związku z tym, Burmistrz
powiedział, że radna Zofia No wieka przed zebraniem, w jego trakcie, czy po nim,
nie mogła powiedzieć, że nie wie nic na ten temat. Są to tylko konfabulacje
p. Szczechowiaka., Nadal toczy się procedura konsultacji społecznych, a referendum
jest jej formą ostateczną. W związku z tym, Burmistrz nie musiał informować
o referendum na zebraniu, bo będzie jeszcze zebranie konsultacyjne. Uczciwość
radnego poprzedniej kadencji nakazywałaby przyznać się do wiedzy, że Agencja
Nieruchomości Rolnych nie przekaże gruntów, jeżeli nie będzie odpowiedniego
zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego. Dopiero w poniedziałek udało
się uzgodnić z konserwatorem zabytków plany dla tych terenów i będzie można
wdrożyć dalszą procedurą. Kolejną blokadą była uchwała Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego. Została wprowadzona jej zmiana, ale nie ma dokładnej
jej

interpretacji.

Burmistrz

w

kwestii

przejęcia

gruntów

zrobił wszystko,

co mógł. Agencja Nieruchomości Rolnych, jeżeli chodzi o kopalnię, sprzedała tereny
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań.
Powoływanie

się p. Andrzeja

Szczechowiaka

na fachowość,

to tak

samo,

jakby Burmistrz był ekspertem od spraw sercowych. Chodzi o to, że w Polsce
są instytucje powołane do wydania
przedstawiony

projekt uchwały w

fachowej decyzji. Tego,

sprawie

czy

referendum, na dzień

zostanie
dzisiejszy

nie wie nikt. Firma przedstawiła raport oddziaływania na środowisko do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska. Wtedy dyrektor wystąpił o jego uzupełnienie,
co miało trwać od roku do dwóch. Po tym, jak przyszło postanowienie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska, zostało zwołane zebranie konsultacyjne w Mielenku
Drawskim. Do wydania decyzji jest jeszcze daleko. Procedura konsultacyjna
nie została jeszcze zakończona, a są one prowadzone na szeroką skalę. Należy przyjąć
zasadę, że każdy może mieć swoje zdanie i nie można nikogo

obrażać,

czy dyskwalifikować. Referendum, sądząc po frekwencji na zebraniu wiejskim,
nie uda się, bo zainteresowanie jest niewielkie. Pytania mieszkańców oraz uwagi
przekazane do Urzędu Miejskiego w ciągu 7 dni zostaną przekazane do Regionalnego
Dyrektora

Ochrony

Środowiska.

Na

dzień

dzisiejszy

Rada

Miejska

nie ma się czym zajmować. Burmistrz powiedział, że zadba o interesy mieszkańców,
tak samo jak dba do tej pory.
3. Sołtysowi Mariuszowi Rutkiewiczowi: Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego
sprawdzi dokumentację, czy schody zostały wykonane zgodnie z projektem.
Trzeba będzie wymienić płytki, aby było bezpiecznie. Plan zagospodarowania
przestrzennego części Jankowa, która ma być częścią sportową, został zatwierdzony
przez konserwatora zabytków, więc istnieje szansa przejęcia tych terenów.
4. Mieszkańcowi Janowi Barczakowi: „Jak pytania były zadawane kłamliwe, to chociaż
odpowiedzi prawdziwe ".
W tym miejscu została ogłoszona przerwa.
Po przerwie brak radnych Romana Kanarka, Romualda Kurzątkowskiego. Przyszedł Teodor
Daciów.

ad. 5
Burmistrz Zbigniew Ptak poinformował, że:
- służby „zimowe" działają dobrze; zostały zatrudnione dodatkowe osoby;
-jest dużo przypadków zamarznięć instalacji wodnych i kanalizacyjnych;
- zmiana w wieloletnim programie inwestycyjnym: gmina może starać się o dofinansowanie
w 30% budowy budynku; nabór jest zaplanowany od l do 28 lutego br., w związku
z tym, trzeba zmienić i wpisać do WPI budowę dwóch budynków komunalnych;
dofinansowanie jest na zasadzie:
- 48 mieszkań socjalnych - dofinansowanie w wysokości 30%,
- 24 mieszkania socjalne - dofinansowanie niższe niż 30%.
- został wyłoniony wykonawca zadania budowy ulic w obrębie Gdyńska - Wywórskeigo,
- w „Kurierze Szczecińskim" ukarze się duży wywiad z Andre Gerstnerem o fabryce Kabel Technik; docelowo fabryka ma zatrudniać 200 osób;
- została stworzona bogata oferta na ferie zimowe dla dzieci i młodzieży;
- w 2010 r. powstanie duży parking przy sklepie „Biedronka";

- prawdopodobnie jest nowy właściciel obiektu po byłym sklepie „Biedronka";
- Drawsko Pomorskie będzie najprawdopodobniej pierwszą gminą, która umieści plan
zagospodarowania przestrzennego w Internecie;
- dwie firmy chcą się włączyć do monitoringu miasta;
- drawska policja została najwyżej oceniona w województwie zachodniopomorskim.

ad. 6
Nowicka powiedziała, że rozmawiała z Dyrektorem Ośrodka Kultury

Radna Zofia

w Drawsku Pomorskim - Jolantą Pluto - Prądzyńską i uzgodniła, że weźmie ona udział
w Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa w lutym br.
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że gmina włączyła się do obchodów 70 - lecia
zbrodni katyńskich.
Radni przyjęli kalendarz imprez na 2010 rok przez aklamację. Stanowi on załącznik nr 3
do protokołu.

ad. 7
Kazimierz Hnatkowski

Przewodniczący

przedstawił Plan Pracy

Komisji Rewizyjnej

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2010 rok(załącznik nr 4),
opracowany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 26 stycznia 2010 r.
Burmistrz

Drawska

Pomorskiego

zasugerował

włączenie

tematu

dotyczącego

bezpieczeństwa w szkołach, w związku ze zwiększoną liczbą wypadków.
Wszystkie

plany

pracy

poszczególnych

komisji

stałych

Rady

zostały

przyjęte

przez aklamację.
ad. 8

1. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędnejewska - Garbacz wniosła w imieniu Burmistrza Drawska
Pomorskiego o wprowadzenie zmian w ww. projekcie:
- wprowadzenie w Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 kwoty 25.000 zł na zadanie „Budowa boiska
lekkoatletycznego wraz z zadaszeniem trybun i rozbudową zaplecza socjalnego na stadionie
miejskim przy ul. Okrzei": 12 za (jednogłośnie);
8

- wprowadzenie w Dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 kwoty 16.000 zł na zadanie „Budowa ścieżki
rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim": 12 za (jednogłośnie);
- wprowadzenie w Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 kwoty 100.000 zł na pokrycie zimowego
utrzymania dróg i placów gminnych: 12 za (jednogłośnie);
- zmniejszenie w Dz. 600 w zadaniu „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domków
jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska

Wywiórskiego" o kwotę 141.000 zł:

12 za (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 12 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XLVI/395/2010

Rady Miejskiej \v Drawsku Pomorskim z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 została podjęta jednogłośnie
j stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
2. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XLVI/396/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie

spłaty

wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.
3. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
na finansowanie deficytu budżetu gminy Drawsko Pomorskie.

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 XLVI/397/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie

deficytu

budżetu gminy Drawsko Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7
do protokołu.
4. Projekt uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 11 za, O przeciw, l wstrzymujący się
(jednogłośnie).
Uchwała Nr XLVI/398/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zgody na zbycie nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XLVI/399/2010
w sprawie

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 stycznia 2010 r.

udzielenia zgody na nieodpłatne

nabycie nieruchomości została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Drawsko Pomorskie
do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R - XXI.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim poddał pod
głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XLVI/400/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Drawsko Pomorskie do Zgromadzenia Celowego
Związku Gmin R -XXI została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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ad. 9

Przewodniczący Rady Miejskiej

poinformował, że Komisja Organizacyjna odbędzie się

8 lutego 2010 r. o godz. 12.00.
Przewodniczący

Samorządu Mieszkańców

Nr 2 w Drawsku Pomorskim •- Zdzisław

Bujnowski zapytał, na jakim etapie jest wyłonienie wykonawcy zadania remontu świetlicy
przy ul. Gierymskiego.
Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że jeżeli nic się nie zmieni to wykonawca
będzie znany już na koniec lutego br. W marcu lub kwietniu br. będzie mógł wejść z pracami.
ad. 10

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący

Jarosław

Zduńczyk

zamknął XLVI sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 12.00 i została zarejestrowana na płycie CD.

Protokołowała

Przewodniczy;

INSPEKTOR
mgr ElżbietaKwnorowska
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