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

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

M 094-3633485; fax. 094-3633113
PROTOKÓŁ NR XLVIII/10

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 25 lutego 2010 r.

w sali nard 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 zwyczajnej był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Nikt nie wniósł

do niego uwag. Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu: 13 za (jednogłośnie).

Protokół nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 28 stycznia

2010 r. został przyjęty jednogłośnie.

Następnie, Przewodniczący Jarosław Zduńczyk powiedział, że porządek posiedzenia

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

do niego wnieść zmiany. W związku z tym, na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego,

zaproponował wprowadzenie następujących zmian:

1. wycofanie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Drawsko Pomorskie

poręczenia kredytu zaciągniętego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka

z o.o. w Drawsku Pomorskim: 13 za (jednogłośnie);
*s_^

2. wycofanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego

przez gminę Drawsko Pomorskie pod tytułem „Dzisiaj młodzi -- jutro dorośli,

samodzielni" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

13 za (jednogłośnie);

3. wycofanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu

sołeckiego w 2011 roku i wprowadzenie na jej miejsce projektu uchwały w sprawie

nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku: 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. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu

terytorialnego - druk nr 17.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych - druk nr 1.

8. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na potrzeby gminy - druk nr 2.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na 2010 rok - druk nr 3,

2) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku - druk

nr 4,

3) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności

pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc

publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg -

druk nr 5,

4) zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy

o gospodarce nieruchomościami - druk nr 6,
\_J

5) wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych - druk nr 9,

6) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

„Gogółczyn" w Drawsku Pomorskim - druk nr 10,

7) wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Drawsku Pomorskim na lata

2010-2014-druk nr 11,



8) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Gudowo w Gminie Drawsko

Pomorskie na lata 2010 - 2022" - druk nr 12,

9) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Nętno w Gminie Drawsko Pomorskie

na lata 2010 - 2022" - druk nr 13,

10) przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie

użytecznych w gminie Drawsko Pomorskie na rok 2010 - druk nr 14,

11) zmieniająca uchwałę w sprawie stałych obwodów głosowania - druk nr 15,

12) zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz ochrony ofiar

przemocy w rodzinie obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie

w roku 2010 - druk nr 16.

10. Sprawy bieżące.

11. Zakończenie posiedzenia.

ad. 2

Radny Kazimierz Pokutyński zapytał, czy będzie redukcja gruntów poligonu i zmniejszone,

w związku z tym, wpływy z podatku do budżetu gminy.

Radny Krzysztof Dyl poprosił o wykonanie przejścia na ul. Starogrodzkiej od domków

jednorodzinnych do ogródków działkowych „Relaks". Z ogródków działkowych korzystają

głównie osoby starsze, więc bezpieczniej byłoby, gdyby mogły przejść po pasach.

ad. 3

Helena Kaczmarkiewicz - Sołtys Sołectwa Mielenko Drawskie powiedziała, że pan

Szczechowiak kiedyś był za budową żwirowni, a teraz przeciw. Dodała, że wziął listę

i przyszedł do sklepu, zlekceważył sołtysa. Na liście podpisywali się pijani, później

wycofywali się, a pan Szczechowiak straszył sądem. Pani Kowalczyk kazała zadzwonić

sołtysowi do wsi, w której znają pana Dolatę i zapytać sołtysa o zdanie. Pani Kowalczyk

stwierdziła, że bardzo źle o nim mówią. Sołtys zadzwoniła. Była zdziwiona, bo bardzo dobrze

mówiono o panu Dolacie. Pan Szczechowiak wypraszał panią z Woliczna obecną na zebraniu

wiejskim. Pani Sołtys stwierdziła, że tak nie można. Na koniec dodała,

że chciała, aby radni o tym wiedzieli, bo pan Dolata kupił grunty, aby prowadzić żwirownię.



Mariusz Rufkiewicz - Sołtys Sołectwa Jankowo poprosił Burmistrza o wsparcie dotyczące

obniżenia koron drzew przy drodze powiatowej. Stwarzają one niebezpieczeństwo. Jedno

drzewo, które jest „na wylocie" z Jankowa w kierunku Małe Jankowo i Kumki, stwarza

szczególne zagrożenie (już dwukrotnie leciały z niego gałęzie). Ponadto, Sołtys poprosił

o postawienie znaku na rozdrożu, bo kierowcy błądzą, niejednokrotnie niszcząc ogrodzenia

samochodami ciężarowymi, kiedy próbują zawrócić. Z powyższymi wnioskami zwrócił

się także do radnych powiatowych obecnych na sali.

Józef Wiechowski - Sołtys Sołectwa Suliszewo powiedział, że w 2005 r. miała być budowana

kanalizacja. Do tej pory nic nie wiadomo. W lutym br. miała być wykonana dokumentacja

na boisko w Suliszewie, także nie ma.

Zdzisław Bujnowski - Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Drawsku

Pomorskim powiedział, że zima dobiega końca i zastanawia się, czy znowu koszty remontu

dróg poniesie gmina, a nie powiat.

Jan Barczak - mieszkaniec Drawska Pomorskiego powiedział: „Panie przewodniczący,

szanowny panie burmistrzu, szanowni radni, goście zaproszeni. Ja nawiążą, panie burmistrzu,

do pańskich odpowiedzi z 29 grudnia i po prostu zadam pytanie bardzo proste i myślą,

że to nie będzie pana nurtowało, potrafi pan na nie odpowiedzieć, a ponieważ kilkakrotnie

pan odpowiadał co innego, wiać ja zapytam. Panie burmistrzu, jak to się stało, że działka,

którą pan w pierwszej kolejności odpowiadał mi, że miasto pozyskało za nią dość poważne

pieniądze

koło Hotelu „Abrawa" stalą się działką prywatnego inwestora. Teraz raptem pan

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odpowiada, że to jest działka prywatnego

inwestora. No panie burmistrzu, bądźmy ludźmi, a ja nie jestem przedszkolakiem i chciałbym

zapytać wreszcie, czy wpływy były, te 274 tysiące 744 złote, za działką koło Hotelu „Abrawa",

czy za działką koło jeziora Okra, jak pan przedstawia, które wniósł pan Glegoła i pan

Ołowski. Bo na dzień dzisiejszy, to ja muszą panu powiedzieć, że byłem zdziwiony faktem,

że pan śmiał donieść na policją do Złocieńca, że ja pana obraziłem 29 listopada na sesji,

że ja pana pomówiłem, że pan jest oszustem, że pan jest kłamcą. Ja byłem będąc na policji

w Złocieńcu, ci panowie się w ogóle zdziwili. Panie burmistrzu, a dlaczego pan

tego nie wniósł do policji drawskiej, tylko pan wniósł to do policji zlocienieckiej. Proszą

mi wyjaśnić. Po drugie, panie burmistrzu pan w tych odpowiedziach, które pan

mi odpowiadał pan po prostu mnie kłamie. Oficjalnie zaznaczam pan mnie kłamie. Powiem



panu dlaczego. O ile ja dobrze pamiętam, to projekt na park japoński przy ul Złocienieckiej

był wykonany i ta inwestycja miała być robiona. Pan mi skła... pan potem stwierdził,

że się państwo wycofujecie z tej inwestycji. No panie burmistrzu, ja nie jestem, jeszcze raz

zaznaczam, dzieckiem, jeżeli pan próbuj e kogoś kłamać to nie w ten sposób. Boja na to sobie

nie pozwolę, żeby pan mnie okłamywał. Mówię to oficjalnie, ponieważ obecnie zawiadomiłem

CBA, pana Wojtunika Pawła i panią Julię Piterę do spraw korupcji o zainteresowanie

się drawskim urzędem miasta i gminy. Powiem otwarcie wprost. Nie ma żartów z Barczakiem,

jak pan stwierdził na jednej sesji, że ja jestem zbyt słabą opozycją, że nie jestem w stanie

nic panu udowodnić. Proszę pana, pan sobie po prostu kpiny robi z kogoś, a ja sobie

na to nie pozwolę... "

Przewodniczący Jarosław Zduńczyk powiedział, że to nie jest tematem dzisiejszej sesji.

^ , Zapytał, czy mieszkaniec zadaje pytanie lub składa wnioski.

Jan Barczak powiedział, że „ wyjaśnienie i proszę przyjąć to jako wyjaśnienie, a sprawą

zajmie się (zapis nieczytelny.) Dziękuję. Następna sprawa panie burmistrzu proszę

mi wyjaśnić dlaczego Straż Miejska nie reaguje skoro stwierdza się fakty, że ktoś wypala

plastiki i będąc Straż Miejska u tej osoby po prostu poucza ją jeszcze i chwali, a ta osoba

nagminnie to w dalszym ciągu robi. Jestem świadkiem, bo często lubię sobie wieczorami

przejechać się rowerem i czuję, słyszę jak ktoś pali plastiki i to jest akurat osoba, która

wywozi śmieci. No proszę państwa, jeżeli takie coś, takie są zezwolenia na takie coś, to ja się

pytam od czego jest Straż Miejska zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy, od łamania

prawa, czy od przestrzegania prawa. Dziękuję bardzo. "

ad. 4

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział:

1. Radnemu Kazimierzowi Pokutyńskiemu: W mediach są podawane informacje

dotyczące działań na Poligonie Drawskim. Została przedstawiona informacja,

że Poligon Drawski zostanie pomniejszony. Poligon znajduje się na terenie Gminy

Drawsko Pomorskie oraz Gminy Kalisz Pomorski. Centrum znajduje się na terenie

Gminy Drawsko Pomorskie, natomiast % poligonu zajmuje Kalisz Pomorski. Wojsko

od dłuższego czasu wojsko stara się zmniejszyć obszar poligonu. Od l stycznia

2011 r. zostanie wprowadzony nowy plan, gdzie część gruntów poligonu zostanie



przekształcona na grunty leśne. Od tego roku ranga poligonu z siedzibą w Drawsku

Pomorskim wzrośnie. Można być spokojnym, że Gmina Drawsko Pomorskie na tym

nie ucierpi. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że Poligon Drawski

będzie wiodący w strategii wojskowej. Trwaj ą przygotowania do przebudowy centrum

w Gminie Drawsko Pomorskie. W związku z tym, będą wyższe podatki od budowli.

Poligon Drawski ma być miejscem ćwiczeń dla sił szybkiego reagowania. Nie ma

zagrożenia dla realizacji zadań zapisanych w budżecie związanego ze zmniejszonymi

wpływami z podatków.

2. Radnemu Krzysztofowi Dyl: W projekcie jest zaznaczone przejście dla pieszych,

ale wniosek zostanie ponowiony o wykonanie tymczasowego przejścia.

3. Sołtysowi Helenie Kaczmarkiewicz: Sprawa ewentualnego funkcjonowania żwirowni

jest w toku, bo trwa postępowanie administracyjne. Wszystkie strony mogą składać

wnioski i zadawać pytania. Są one kierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Środowiska. O wszystkich działaniach Burmistrz będzie informował na sesji

oraz podczas spotkań z mieszkańcami.

4. Sołtysowi Mariuszowi Rufkiewiczowi: Wniosek zostanie ponowiony. Nadal aktualne

jest pismo, które w imieniu samorządu drawskiego zostało skierowane do Zarządu

Powiatu Drawskiego oraz do zarządu dróg powiatowych o dofinansowaniu każdej

inwestycji na majątku powiatu według ich inicjatywy. Burmistrz wymienił

te inwestycje, które mają być realizowane w ramach porozumienia z Powiatem

Drawskim:

- I etap przebudowy ul. Obrońców Westerplatte - Królewiecka, a jeżeli zostaną

pieniądze to przebudowa ul. Sobieskiego od torów do białej tablicy ze ścieżką

rowerową;

- przebudowa drogi i chodników w Zarańsku;

- kompleksowa przebudowa dróg i chodników w Gudowie (koszt całej inwestycji

l,2 min zł).

5. Sołtysowi Józefowi Więckowskiemu: W budżecie są zapisane kwoty na boisko

trawiaste i na nie dokumentacja nie jest potrzebna. W tym roku zostaną do budżetu

wprowadzone środki na dokumentację na boisko wielofunkcyjne przy Szkole

Podstawowej w Suliszewie, wobec czego Suliszewo będzie miało dwa boiska.

Poprzedni dyrektor oddziału krajowego dróg krajowych w Szczecinie nie uzgodnił

budowy kanalizacji wzdłuż drogi krajowej nr 20. Po zmianie dyrektora Gmina



Drawsko Pomorskie w ubiegłym tygodniu ponownie wystąpiła z wnioskiem.

Są prowadzone rozmowy w sprawie zmiany tej decyzji.

6. Przewodniczącemu Zdzisławowi Bujnowskiemu: Gmina będzie finansowała naprawę

dróg w 50%.

7. Mieszkańcowi Janowi Barczakowi: Burmistrz powiedział: „Ja do policji w Złocieńcu

nie kierowałem żadnej sprawy, ja skierowałem sprawę przeciwko panu

do prokuratury. Prokuratura podjęła działania, z czego się bardzo cieszę. Natomiast,

na wszystkie pozostałe pytania dostał pan odpowiedź, łącznie z pytaniami sądu

administracyjnego, do którego pan bez przerwy kieruje, więc wolę odpowiadać

dla sądu, a sąd niech przekazuje odpowiedzi dla pana. Natomiast, kwestia rzetelności,

to państwo wybaczcie mi, nie wypada, nie będę się pastwił, pozostawiam do oceny

pana Barczaka ".

ad. 5

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że:

1. Wpłynęła do Urzędu decyzja Marszałka dotycząca projektów na inwestycję „Budowa

nawierzchni ulic w obrębie Wywiórskiego - Fałata" - etap IV i „Budowa nawierzchni

ulic w obrębie Wywiórskiego - Fałata" - etap III, które zostały zakwalifikowane

do dalszej oceny przez zarząd województwa . Uzyskały odpowiednio 58,4 pkt

i 60 pkt.

2. Przetargi:

a. „Budowa nawierzchni ulic w obrębie Wywiórskiego -- Fałata" - etap IV

(w budżecie l .240.000 zł, po przetargu - 659.000 zł) i „Budowa nawierzchni

ulic w obrębie Wywiórskiego - Fałata" - etap III (w budżecie 1.700.000 zł,

po przetargu - l .035.000 zł) - oba przetargi wygrała firma „Budro";

b. Budowa hali w Mielenku Drawskim: w budżecie i w WPI była kwota

2.500.000 zł, po przetargu l .800.000 zł - wygrała firma „Fach";

c. Są rozstrzygane przetargi na świetlicę przy ul. Gierymskiego oraz drogę

Mielenko - Gudowo;

d. W marcu przygotowania do rozstrzygnięcia przetargu na dworzec.



3. Rozpoczęła się inwestycja rozbudowy remizy w Rydzewie.

4. Zmienił się wykonawca na kino po proteście firm. Inwestycja będzie wykonywana

przez firmę, która budowała kino „Przyjaźń" w Szczecinku. Wartość inwestycji to

9.000.000 zł. Zadanie powinno ruszyć od marca br.

5. Budowa dwóch budynków 48 - rodzinnych.

6. Zgodnie z decyzją zostanie ogłoszony przetarg na użytkowanie wieczyste terenów po

wyburzonych budynkach oraz pierwszy etap przebudowy ul. Sikorskiego.

7. W budżecie są środki na adaptację budynku wykupionego przez gminę na 4

mieszkania.

8. Trzy boiska sportowe do realizacji - Gudowo, Nętno, Suliszewo. Drawsko Pomorskie

stało się materiałem marketingowym, o czym bardzo dużo pisze prasa krajowa i

wojewódzka.

9. Pan Piasecki - właściciel firmy „Tekmar" docelowo będzie zatrudniał 200 osób. Firma

zostanie przeniesiona z Bornego Suliszewa. Cypel będzie musiał być przebudowany,

bo nie miną się tam dwa samochody. Musi to zostać zrobione do sierpnia br.,

gdy ruszy zakład pana Piaseckiego.

10. Kabel Technik musi przyspieszyć produkcję o przynajmniej 6 miesięcy ze względu

na kontrakt firmy. W gazecie jest obszerny wywiad z p. Andre Gerstnerem,

który ucina spekulacje, czy zakład powstanie.
•J

11. Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie

dofinansowania pożyczki na samochód wielofunkcyjny, który umożliwi uprzątnięcie

piachu po zimie. Poza tym, jest to polewaczka, ma system do czyszczenia znaków

i pojemników do selektywnej zbiórki. Kwota zakupu samochodu to 700 tyś. zł.

12. „Siada" działalność Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego. W

związku z tym, Burmistrz Drawska Pomorskiego zaproponował wystąpienie do

przewodniczących rad o umieszczenie w porządkach obrad tematu działalności

stowarzyszenia do czerwca br. Zaproponował także, że Gmina Drawsko Pomorskie

może stworzyć lepsze warunki lokalowe dla stowarzyszenia.

13. Trwaj ą ustalenia z ZETO w sprawie elektronicznego systemu informacji.



14. Odbyło się Walne Zebranie Drawy. Coraz więcej osób angażuje się w działalność,

bardzo duże jest wsparcie rodziców.

15. Trwają przygotowania do obchodów 10 - lecia istnienia Drawskiej Orkiestry Dętej.

16. Pierwszy raz, 11 kwietnia 2010 r. odbędą się obchody zbrodni katyńskich.

17. Z dróg krajowych przyszło pismo o likwidacji witaczy lub podpisaniu umowy

i płaceniu za nie. W związku z tym, zostaną one zlikwidowane.

18. Są przygotowywane 2 duże projekty edukacyjne o wartości blisko l min zł. Gmina

Drawsko, można powiedzieć, że jest liderem w tym zakresie w województwie

zachodniopomorskim.

L

W tym miejscu ogłoszono przerwę.

ad. 6

Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska - Garbaci powiedziała, że pierwszy raz

jest przedstawiana Radzie Miejskiej informacja dotycząca wysokości średnich wynagrodzeń

nauczycieli na różnych stopniach awansu zawodowego. W Gminie Drawsko Pomorskie

nauczyciele zarabiaj ą po wyżej wymaganej kwoty na wszystkich stopniach awansu.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że średnio płaca nauczyciela wzrosła o kwotę

500 zł między rokiem 2008, a rokiem 2009.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostką samorządu terytorialnego

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad. 7

Nikt nie zgłosił uwag.



Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zostało przyjęte przez aklamacje i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad. 8

Radny Kazimierz Pokutyński powiedział, że sprawozdanie powinno być bardziej przejrzyste

i zawierać konkretne dane: na jaką kwotę był projekt, ile wniosków otrzymało

dofinansowanie, ile nie, ile „leży w zamrażarce", ile udało się pozyskać środków w trakcie

kadencji.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że uwaga zostanie przekazana. Proces składania

wniosków to minimum 18 miesięcy, więc nie zawsze jest możliwe do uchwycenia

w kadencji. Przedstawiona informacja pokazuje skalę występowania o wnioski. Uzupełniona

informacja zostanie przedstawiona w czerwcu br.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na potrzeby gminy została przyjęta

przez aklamację i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad. 9

1. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska — Garbacz w imieniu Burmistrza Drawska

Pomorskiego wniosła o wprowadzenie następujących zmian:

1) zmniejszenie po stronie dochodów w Dz. 758 §292 subwencji oświatowej o kwotę

33.905 zł: 13 za (jednogłośnie);
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2) zmniejszenie po stronie wydatków w Szkole Podstawowej i Gimnazjum

w Drawsku Pomorskim w Dz. 801 §411 odpowiednio: 17.905 zł i 16.000 zł: 13 za

(jednogłośnie);

3) wprowadzenie w Dz. 700 kwoty 5.000 zł na wypłatę kaucji mieszkaniowych: 13 za

(jednogłośnie);

4) wprowadzenie w Dz. 754 §3000 na fundusz wsparcia policji kwoty 9.000 zł: 13 za

(jednogłośnie);

5) wprowadzenie w Dz. 801 rozdz. 80130 kwoty 10.000 zł na remont klas lekcyjnych

w zespole szkół zawodowych: 13 za (jednogłośnie);

6) wprowadzenie w Dz. 854 §404 kwoty 1.600 zł na tzw. trzynastkę: 13 za

(jednogłośnie);

7) zwiększenie w Dz. 801 na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej

w Mielenku Drawskim o kwotę 650.000 zł: 13 za (jednogłośnie);

8) zwiększenie w Dz. 926 o kwotę 90.000 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej

w Suliszewie: 13 za (jednogłośnie);

9) zmniejszenie w Dz. 754 „Przebudowa remizy w Rydzewie" o kwotę 400.000 zł:

13 za (jednogłośnie);

10) zmniejszenie o kwotę 340.000 zł na zadaniu „Gdyńska - Wywiórskiego...": 13 za

(jednogłośnie);

11) zmiana w wieloletnich programach inwestycyjnych: zwiększenie o 650.000 zł

na zadaniu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim"

i przeniesienie kwoty 700.000 zł z roku 2012 do 2011: 13 za (jednogłośnie);

12) zmiana w §15 pkt 3 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko

Pomorskiena rok 2010 - zwiększenie z l min zł do 5 min zł: 13 za (jednogłośnie).

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy projektu uchwały

wraz z wnioskami: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLVIII/402/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok została podjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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2. Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

w 2011 roku.

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk oddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 12 za, O przeciw, l wstrzymujący się (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLVIII/403/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

3. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg

w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie

pomoc publiczna oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Skarbnik Jadwiga Jędrzejewska - Garbacz powiedziała, że Prezes Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumenta wyraził opinię, że należy zmienić zapis §3 ust. 1. W związku

z tym, zapis powinien brzmieć: „ Uchwała niniejsza znajduje zastosowanie do ulg udzielanych

w spłacie należności na rzecz przedsiębiorców, przy czym pomoc udzielana na jej podstawie

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną de mini mis,

której udzielenie będzie następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)

nr 1998/2006 (...)".

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk oddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały wraz ze zmianą: 13 za, O przeciw, O wstrzymujących się (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLVIII/404/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
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pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna oraz wskazania

organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg została podjęta jednogłośnie i stanowi

załącznik nr 8 do protokołu.

4. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie

z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk oddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za, O przeciw, O wstrzymujący się (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLVIII/405/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 luteso 2010 r.

w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy

o gospodarce nieruchomościami została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9

do protokołu.

5. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający

się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystościs^
ciekłych.

;

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk oddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za, O przeciw, O wstrzymujący się (jednogłośnie).

Uchwała NrXLVIH/406/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 luteso 2010 r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
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opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru „Gogółczyn" w Drawsku Pomorskim.

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk oddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za, O przeciw, O wstrzymujący się (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLVIII/407/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

„Gogółczyn" w Drawsku Pomorskim została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11

do protokołu.

7. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w Drawsku

Pomorskim na lata 2010-2014.

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk oddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za, O przeciw, O wstrzymujący się (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLVIII/408/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki

z ograniczona odpowiedzialnością w Drawsku Pomorskim na lata 2010 - 2014 została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Gudowo

w Gminie Drawsko Pomorskie na lata 2010-2022".

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk oddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za, O przeciw, O wstrzymujący się (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLVIII/409/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Gudowo w Gminie Drawsko

Pomorskie na lata 2010 - 2022" została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13

do protokołu.

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Nętno w Gminie

Drawsko Pomorskie na lata 2010 - 2022".

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk oddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za, O przeciw, O wstrzymujący się (jednogłośnie).

Uchwala Nr XLVIII/410/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia „ Planu odnowy miejscowości Nętno w Gminie Drawsko Pomorskie

na lata 2010 - 2022 " została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania

prac społecznie użytecznych w gminie Drawsko Pomorskie na rok 2010.
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Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk oddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za, O przeciw, O wstrzymujący się (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLVIII/411/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 luteso 2010 r.

w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie stałych obwodów głosowania.

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk oddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za, O przeciw, O wstrzymujący się (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLVIII/412/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 luteso 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie stałych obwodów głosowania została podjęta jednogłośnie

l stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz ochrony

ofiar przemocy w rodzinie obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku

2010.

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk oddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za, O przeciw, O wstrzymujący się (jednogłośnie).

Uchwała Nr XL VIII/413/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 luteso 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
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obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 2010 została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Przewodniczący Jarosław Zduńczyk zaproponował wprowadzenie do porządku uchwały

w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego: 14 za

(jednogłośnie).

Włodzimierz Matusiak - przewodniczący komisji powołanej do sprawdzenia wniosku

mieszkańców powiedział, że w dniu 15 lutego 2010 r. w Urzędzie Miejskim odbyło

się spotkanie, w którym udział wzięli: Inicjator referendum -- Andrzej Szczechowiak,

mieszkanka Mielenka Drawskiego Yioletta Lewandowska, Burmistrz Drawska

Pomorskiego - Zbigniew Ptak, Sekretarz Gminy - Elżbieta Koba, Radca prawny - Jolanta

Czepe, radna Zofia Nowicka, radny Roman Kanarek, radny Kazimierz Pokutyński, radny

Włodzimierz Matusiak, Elżbieta Komorowska - protokolant. Po zapoznaniu się z opinią

radcy, komisja postanowiła przez aklamację negatywnie zaopiniować wniosek mieszkańców

o przeprowadzenie referendum, w którym mieszkańcy udzieliliby odpowiedzi na pytanie:

„Czy godzisz się na lokalizację żwirowni w rejonie jeziora Wilże w obrębie wsi i kolonii

Mielenko Drawskie?".

Wniosek zawiera dwa błędy, których nie można usunąć. Po pierwsze: obszar referendum

został zawężony do wsi i kolonii Mielenko Drawskie. Po drugie: sprawa jest rozstrzygana

w postępowaniu administracyjnym.

Przewodniczący Jarosław Zduńczyk odczytał projekt uchwały w sprawie odrzucenia wniosku

mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że referenda powinny decydować o ważnych

sprawach społecznych, ale w tym przypadku trwa procedura administracyjna.

Przyszedł radny Teodor Daciów.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że należy zapewnić ochronę wód, w tym przypadku

jeziora. Procedura trwa, są wyjaśniane wątpliwości.
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Radny Kazimierz Pokuty ński powiedział, że pozytywna decyzja Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska, wydana zza biurka, związuje Burmistrzowi i Radzie ręce.

Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 14

za, O przeciw, O wstrzymujących się (jednogłośnie).

Uchwala Nr XLVIII/414/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

ad. 10

Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poinformował, że Komisja Organizacyjna odbędzie

się 08 marca 2010 r. o godz. 12.00.

Radny Eugeniusz Storoniak powiedział, że jutro odbędzie się Gala Sportu o godz. 17.00.

Gala Nauki była o godz. 11.00. Rodzice są z tego niezadowoleni, bo musieli się zwalniać

z pracy lub nie mogli zobaczyć swoich pociech. W związku z tym, jest prośba o zmianę

godziny.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że 3 lata temu była połączona Gala Nauki i Sportu.

Impreza została „rozbita" na dwa dni. Godzina 11.00 jest dobra, bo nie może być tak,

że rodzice po odebraniu nagrody i gratulacji wychodzą z dziećmi robiąc zamieszanie. Forma

zastosowana w tym roku była prawidłowa, bo gala była galą. Podczas wszystkich spotkań

musi zostać zachowana kultura. Należy szanować poglądy innych. Podobnie jest z galą.

Wysoki poziom takich imprez nie może być burzony przez niekulturalne zachowania.

Wojciech Kowalczyk - Sołtys Sołectwa Żółte poinformował, że 6 marca 2010 r. o godz. 16.00

odbędzie się turniej hokeja. Zaprosił obecnych do wzięcia udziału w zabawie.
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ad. 11

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Jarosław Zduńczyk

zamknął XLVIII sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 12.00.

Protokołowała:

I N S P E K T O R

mgr Elżbieta Komorowska

Przewodniczył:
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