
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. 094-3 PROTOKÓŁ NR LYII/10

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 28 października 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 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: 12 za

(jednogłośnie).

Protokół nr LVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 30 września

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 zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

dzierżawy: 12 za (jednogłośnie);

- w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat

Drawski: 12 za (jednogłośnie);

- w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie oraz miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Drawsko Pomorskie: 12 za (jednogłośnie).

Po 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 oświaty na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie - druk nr l

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 - druk nr 2,

2) obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego

rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze

gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 3,

3) uchylająca uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie przystąpienia

do zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Drawsko Pomorskie - druk nr 5,

4) szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji - druk nr 6,

5) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy -

druk nr 7,

6) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 8,

7) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy -

druk nr 9,

8) udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski -

druk nr 10,

9) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Drawsko Pomorskie oraz miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Drawsko Pomorskie - druk nr l b.

8. Sprawy bieżące.

9. Zakończenie posiedzenia.



ad. 2

Radny Eugeniusz Storoniak powiedział, aby zapisać na rok 2011 w budżecie środki

na utwardzenie drogi Krzynno - Zbrojewo (odcinek ok. 2 km). Droga jest w bardzo złym

stanie. Radny nawiązał do meczu „Drawy" z drużyną ze Stargardu. W trakcie

niedokończonego meczu zawodnicy (juniorzy młodsi, gimnazjaliści) otrzymali 6 czerwonych

kartek za wyzwiska, niecenzuralne słowa. Powinny zostać wyciągnięte z tego tytułu

konsekwencje, bo to gmina łoży środki finansowe na sport.

Radny Krzysztof Dyl powiedział, że przy pl. Gdańskim są prowadzone roboty ziemne.

Mieszkańcy przypuszczają, że w ich wyniku pękają budynki. Należałoby sprawdzić stan

techniczny budynków. Inną sprawą dotyczącą pl. Gdańskiego jest załatwianie

przez kierowców swoich potrzeb fizjologicznych na parkingu, w bramach. Nie ma toalet

w mieście, więc kierowcy załatwiają się w innych miejscach.

Radny Roman Kanarek powiedział, że jest prowadzona duża liczba remontów (świetlice,

remiza, kino, dworzec, szkoły). Na Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa sołtysi zgłaszali

mnóstwo nieprawidłowości. Radny zapytał, czy na etapie podpisywania umowy nie można

zobowiązać wykonawcy do należytego i terminowego wykonania zadania

oraz, czy były egzekwowane kary umowne.

Radny Czesław Faliński powiedział, że w prasie ukazał się artykuł mówiący o tym, że boisko

„Orlik" w Parku Chopina zostało zamknięte z powodu nieprawidłowości i braku środków

na utrzymanie. Jest to nieprawda. Na poprzedniej sesji radny mówił w ten sposób o boisku

„Orlik" mieszczącym się przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Różnica jest znacząca,

bo „Orlik" w parku należy do gminy, a "Orlik" przy szkole należy do powiatu.

ad. 3

Józef Więckowski - Sołtys Sołectwa Suliszewo powiedział, że są organizowane bezpłatne

badania dla mieszkańców, które finansuje gmina. O godz. 8.00 rano w pierwszy dzień

zapisów już nie było miejsc, a o godz. 8.15 lista była zamknięta. W tej sprawie były już dwie

interpelacje. Mieszkańcy mają pretensje. Sołtys powiedział, że nie wie, czy to znajomi

są wpisywani na listę, czy jest inna przyczyna, ale należy to zmienić.



Radny Roman Kanarek powiedział, że zgadza się ze zdaniem sołtysa. Niektórzy pracownicy

ZOZ - u mają prośbę, aby przeanalizować zasadność badania niektórych osób. Na badania

zapisują się całe rodziny, a nie zawsze badania te są tym osobom potrzebne. Należałoby

dotować badania tych osób, które lekarz kieruje, bo są ku temu przesłanki. Wtedy miałyby

one sens.

Joanna Zbróg - mieszkanka Zbrojewa powiedziała, że dobiega końca już druga kadencja

burmistrza Zbigniewa Ptaka. Niestety, nadal nie została doprowadzona woda do Zbrojewa,

Krzynna, Kumek. Mieszkanka zapytała: na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji

oraz kiedy zostanie zakończona, czy w budżecie na 2011 rok są przewidziane środki

na to zadanie. Brak wody powoduje niemożność uprawiania roślin, zwłaszcza warzyw,

co dla wielu mieszkańców jest źródłem utrzymania. Jest to sprawa priorytetowa. Upiększanie

miasta jest potrzebne, ale można je odłożyć na później.

Jan Bar czak - mieszkaniec Drawska Pomorskiego poruszył następujące sprawy:

1. Jakie zwyczaje panują w TBS - - ie, że lokatorka musi na piśmie zobowiązać

się do pokrycia kosztów remontu, aby mieć wykonany remont?

2. Pan Rynkiewicz sprostował artykuł w sprawie boiska „Orlik". Dodał, że pan radny

nie czyta prasy.

3. Budynek na ul. 11 Pułku Piechoty państwo Ordańscy. Kiedy pan prezes

był w tym budynku i widział, jak ten budynek wygląda? P. Barczak powiedział,

że nie płaciłby czynszu za ten budynek, a wygląd budynku świadczy o prezesie.

Jak prezes dba o budynki? Mieszkaniec dodał, że ściągnie prasę i telewizję,

aby pokazać jak wygląda ten budynek.

4. Czy to prawda, że w Urzędzie został zatrudniony syn pana radnego Romana Kanarka?

Jest to bulwersujące, bo została zwolniona osoba, a zatrudniono syna radnego.

5. Gdzie jest podjazd przy chodniku od przedszkola do parkingu przy ul. B. Chrobrego?

Matki z małymi dziećmi, noszą wózki, bo nie mogą wjechać.

6. Jak długo ma czekać osoba na powiadomienie o jej sytuacji dotyczącej przydziału

mieszkania. Nie posiada żadnego pisma, nawet o rejestracji wniosku. Jak działa

komisja mieszkaniowa skoro mieszkanka od 2004 r. czeka na jakieś pismo w swojej

sprawie.



7. Ile jest płacone p. Rogalowi za wypisywanie bzdur o Barczaku? Mieszkaniec

powiedział, że są to kwoty ponad 23 tyś. zł, następny redaktor, który przychylnie pisze

o burmistrzu, otrzymuje ponad 18 tyś. zł. Jest to skandal.

ad. 4

Burmistrz Drawska Pomorskiego — Zbigniew Ptak odpowiedział:

1. Radnemu Eugeniuszowi Storoniakowi oraz mieszkance Zbrój ewa - Joannie Zbróg:

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że ubolewa, iż dwukrotnie inwestycja

doprowadzenia wody i zrobienia drogi została wyłączona z realizacji z powodu braku

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz zadeklarował,

że inwestycja taka jest w WPI na rok 2011. Budżet na rok 2011 będzie podejmowała

nowa Rada Miejska najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2011 roku,

ale jest szansa, że zostanie uchwalony jeszcze w 2010 roku. W meczu zostało

przyznanych 5 czerwonych kartek. Burmistrz poprosił prezesa klubu „Drawa"

o podjęcie działań. Doszło do formalnej wymiany trenerów oraz usunięto najbardziej

niezdyscyplinowanych zawodników.

2. Radnemu Krzysztofowi Dyl: Stan techniczny budynków zostanie sprawdzony.

Być może uda się przebudować ul. Sikorskiego. Dalej jest podtrzymywana intencja

budowy małej obwodnicy miasta.

3. Radnemu Romanowi Kanarkowi: Burmistrz powiedział, że temat należy rozwiązać

globalnie. Dopóki trwają inwestycje nie będzie to zrobione, ale później gmina zajmie

się dokładnie tym tematem. Nadzór wychwytuje nieprawidłowości, są naliczane kary

za nieterminowe wykonywanie inwestycji. Firmy nie dbają o swój wizerunek. Został

zmodyfikowany harmonogram inwestycji, by nie było pośpiechu. Niestety, nadal

występują nieprawidłowości. Podejście wykonawców jest haniebne. W dniu

wczorajszym trwały poszukiwania nowego wykonawcy, bo drawska firma

nie jest w stanie zapewnić do 30 listopada asfaltu.

4. Radnemu Czesławowi Falińskiemu: W sprawie boiska „Orlik" Burmistrz Drawska

Pomorskiego powiedział, że jest to świadoma manipulacja.

5. Sołtysowi Józefowi Więckowskiemu oraz radnemu Romanowi Kanarkowi: Wszystkie

badania będą rejestrowane w Urzędzie Miejskim.



6. Mieszkańcowi Janowi Barczakowi: Na wszystkie pytania były udzielane odpowiedzi

rok temu, dwa, trzy, cztery, pięć i osiem lat temu, od początku kadencji.

ad. 5

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że o działalności w okresie między sesjami

powie przy omawianiu punktu dotyczącego oświaty.

ad. 6

Ewa Wyszczelska - Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim

przedstawiła prezentację multimedialną i powiedziała, że w różnych latach różnie rozkładają

się wyniki sprawdzianów na koniec szóstej klasy. Ma na to wpływ m.in. trudność arkusza

sprawdzianu, populacja uczniów. Bez względu na wynik sprawdzianu zawsze

jest on wnikliwie analizowany. Brane są pod uwagę m.in. trudność arkusza, rozkład wyników

w klasach, analiza poszczególnych modułów. Są pisane programy naprawcze, mimo,

że przy uzyskiwanych wynikach nie trzeba tego robić. -Rodzice otrzymują szczegółową

analizę umiejętności ucznia. Niektórzy uczniowie nie posiadają zaświadczeń o dysfunkcji

i niestety wypadają słabiej na sprawdzianie.

Teresa Kaczmarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suliszewie przedstawiła prezentację

wyników sprawdzianu klas szóstych oraz dodała, że w tym roku szkolnym pedagogizacją

zostali objęci również rodzice uczniów.

Lidia Sawka - Szkoła Podstawowa w Zarańsku przedstawiła prezentację multimedialną

przedstawiającą wyniki sprawdzianów klas szóstych.

Wiesława Hnatewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim przedstawiła

prezentację multimedialną przedstawiającą wyniki sprawdzianów klas szóstych. Dodała,

że najważniejsze są aspiracje rodziców, którzy dbają o naukę i rozwój własnych dzieci.

W 2006 r. szkoła uzyskała bardzo wysoki wynik, który teraz jest ciężko pobić. Najtrudniejsze

umiejętności, którymi musi wykazać się uczeń to pisanie i wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Mariola Grzybowska — Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gudowie przedstawiła prezentację

multimedialną dotyczącą wyników sprawdzianów klas szóstych.

Grażyna Kapuścińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nętnie przedstawiła prezentację

multimedialną w sprawie wyników sprawdzianów klas szóstych. Dodała, że bardzo ważna

jest współpraca z poradnią psychologiczno • pedagogiczną. Trzeba wpłynąć na nią,



aby wydawała orzeczenia uczniom, którzy powinni je mieć. Uczeń z dysfunkcjami

nie poradzi sobie na sprawdzianie.

Anna Arcimowicz — Dyrektor Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim

przedstawiła prezentację dotyczącą wyników egzaminów gimnazjalnych na koniec klasy

trzeciej. W celu poprawienia wyników szkoła organizuje testy na początku klasy pierwszej,

testy diagnostyczne, próbny egzamin gimnazjalny, zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie mają

dobre wyniki w konkursach wojewódzkich, biorą udział w zajęciach sportowych,

dodatkowych, w programach dotyczących poszczególnych zainteresowań, w programach

dla uczniów słabszych.

Informacja dotycząca oświaty oraz prezentacje stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

C
Burmistrz Zbigniew Ptak przedstawił prezentację dotyczącą inwestycji wykonanych

w placówkach oświatowych. Podziękował za cztery lata współpracy, za organizację

i działanie. Dodał, że jest pomysł stworzenia oddziału gimnazjum w Mielenku Drawskim,

w celu odciążenia szkoły w Drawsku Pomorskim.

ad. 7

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

na rok 2010.

Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 12 za.

Uchwała Nr LVII/484/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 października

2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

2. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy

kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Drawsko Pomorskie.



Radna Zofia Nowicka powiedziała, że na Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa zaproponowano

kwotę 35 zł, bo teraz cena żyta jest wysoka, ale plony są niskie. W związku z tym, radna

złożyła wniosek o ustalenie kwoty w wysokości 35 zł.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że przy kwocie 35 zł wpływ do budżetu będzie

wielkości 490 tyś. zł, natomiast przy kwocie 37 zł o 52 tyś. zł większy.

Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy wniosek: 8 za,

3 przeciw, l wstrzymujący się.

Radny Włodzimierz Matusiak powiedział, że rozumie, iż sytuacja rolników nie jest lekka,

ale Burmistrz powinien powiedzieć ilu rolnikom umarza podatki, rozkładana na raty.

Najwięcej korzystają ci, którzy maj ą orzechy, a nie rolnicy.

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że grupa rolników rzeczywiście jest grupą bardzo

dostrzeganą przez gminę i jej politykę podatkową.

Wyszedł radny Tadeusz Pilipiec.

Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 8 za,

3 przeciw, O wstrzymujących się.

Uchwala Nr LVII/485/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 października

2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku

poprzedzającego rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego

na obszarze gminy Drawsko Pomorskie została podjęta -większością głosów i stanowi

załącznik nr 5 do protokołu.

3. Projekt uchwały uchylający uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

w sprawie przystąpienia do zmian w obowiązujących miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie.

Przyszedł radny Tadeusz Pilipiec.

Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 12 za.



Uchwała Nr LVII/486/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 października

2010 r. uchyłajgca uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie przystąpienia

do zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko

Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
•

4. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 12 za.

Uchwała Nr LVII/487/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 października

2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7

do protokołu.

5. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

zawarcia umowy dzierżawy.

Radny Wacław Skibiński powiedział, że brakuje projekty umowy, aby radni wiedzieli

na co konkretnie wyrażaj ą zgodę.

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że na sesji 9 listopada 2010 r. przedstawi

dokument.

Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:

12 za.



Uchwała Nr LVII/488/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 października

2010 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

6. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko

Pomorskie".

Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 12 za.

Uchwała Nr LVII/489/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 października

2010 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

7. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

zawarcia umowy dzierżawy.

Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 12 za.

Uchwała Nr LVII/490/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 października

2010 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania

realizowanego przez Powiat Drawski.

Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 12 za.

Uchwała Nr LVII/491/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 października

2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat

Drawski została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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9. Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie oraz miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jaroslaw Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 12 za.

Uchwala Nr LVII/492/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 października

2010 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie oraz miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Drawsko Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi

załącznik nr 12 do protokołu.

ad. 8

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim poinformował, że 9 listopada 2010

r. o godz. 10.00 odbędzie się sesja dodatkowa, a 11 listopada 2010 r. o godz. 15.45 odbędzie

się sesja uroczysta w Ośrodku Kultury.

Radny Roman Kanarek powiedział, że trzeba wspomóc we współpracy dyrektorów szkół

we współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że zamiast nauczania indywidualnego

są stworzone klasy specjalne. Na wydawanie orzeczeń nie godzą się najczęściej rodzice.

Klasy specjalne są tańsze i dużo korzystniejsze dla dzieci.

Radny Czesław Faliński powiedział, że niepokojące jest to, że nauczyciele uczą

pod egzaminy.

Radny Eugeniusz Storoniak powiedział, że często dzieci są obciążone dodatkowymi

zajęciami, udziałem w licznych olimpiadach, konkursach.

Sołtys Sołectwa Jankowo powiedział, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które wystąpiły

na placu zabaw w Jankowie, a także na innych placach. Jest obawa, że plac zostanie

rozebrany.

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że Zakład Usług Komunalnych będzie demontował

zgnite elementy. W późniejszym czasie będzie to naprawione, ale dopiero trwają uzgodnienia,

czy będzie to przez przetarg czy w innej formie.
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Zdzisław Bujnowski - Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Nr 2 zapytał,

na czym polega atest elementów placów zabaw.

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że oznacza to, iż zabawki z atestem

są bezpieczne dla użytkowników.

Adam Mularczyk - Sołtys Sołectwa Dalewo podziękował Radzie Miejskiej

oraz Burmistrzowi za współpracę.

ad. 9

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Jarosław Zduńczyk

zamknął LVII sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 12.45.

Protokołowała:

l N S P E ł C T O R

Cl • O~*-*Mł 'mgr tlzbieta Hfomorowska

Przewodniczył:

Rady

JarosMWŹdiłńczyk
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