RADA 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 LIY/10

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 29 czerwca 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 protokoły
z poprzednich sesji były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Nikt nie wniósł
do nich uwag. Poddał pod głosowanie przyjęcie:
- protokołu z 20 maja 2010 r. - 10 za (jednogłośnie),
- protokołu z 27 maja 2010 r. - 10 za (jednogłośnie),
- protokołu z 7 czerwca 2010 r. - 10 za (jednogłośnie).
Protokoły:
- nr LI/10 z

sesji

Rady

Miejskiej

w

Drawsku

Pomorskim odbytej

20

maja

27

maja

2010 r.,
nr

LII/10

z

sesji

Rady

Miejskiej

w

Drawsku

Pomorskim

odbytej

2010 r..
- nr LIII/10 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 7 czerwca

>—•

2010 r..
zostały przyjęte jednogłośnie.
Przyszedł radny Roman Kanarek.
Następnie, Przewodniczący

Jarosław Zduńczyk

powiedział, że porządek posiedzenia

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

wniosek

Burmistrza

Drawska

Pomorskiego

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

zaproponował wprowadzenie do porządku następujących projektów uchwał:
1. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla

uczniów

zamieszkałych

na

terenie

11 za (jednogłośnie),

l

gminy

Drawsko

Pomorskie:

2. w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski:
11 za (jednogłośnie),
3. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat
Drawski: 11 za (jednogłośnie),
4. w sprawie przystąpienia Gminy Drawsko Pomorskie do Stowarzyszenia pod nazwą
„Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna": 11 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 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej - druk nr 1.
l. Informacja o stanie obecnym i perspektywach rozwoju sportu masowego na terenie
gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 2.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 - druk nr 3,
2) przyjęcia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Drawsko
Pomorskie za rok 2009 - druk nr 4,
3) zmieniająca uchwałę 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 publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych
do udzielania tych ulg - druk nr 5,
4) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Drawsko Pomorskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej

oraz

informacji

o

przebiegu

wykonania planu

finansowego

samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze - druk nr 6
5) wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy Drawsko
Pomorskie - druk nr 7,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
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dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość - druk nr 8,
7) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 9,
8) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 10,
9) zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 11,
10) zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 12,
11) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Gudowo w Gminie Drawsko
Pomorskie na lata 2010 - 2022" - druk nr 13,
12) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Nętno w Gminie Drawsko Pomorskie
na lata 2010 - 2022" - druk nr 14,
13) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 15,
14) dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski - druk
nr 16,

15) udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat
Drawski - druk nr 17,
16) przystąpienia Gminy Drawsko Pomorskie do Stowarzyszenia pod nazwą
„Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna" - druk nr 18.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie posiedzenia.
Przyszedł radny Tomasz Budzyński.
Przewodniczący Rady oddał głos Burmistrzowi, który wręczył nagrody Burmistrza Drawska
Pomorskiego: prezesowi Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk" Panu Edwardowi
Mrozowi oraz prezesowi Miejsko -- Gminnego Stowarzyszenia Sportu Szkolnego Panu
Piotrowi Łuczakowi za szczególne osiągnięcia w pracy

dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej.
Burmistrz Zbigniew Ptak poinformował o wsparciu, jakie gmina udziela klubom sportowym
oraz o działalności inwestycyjnej gminy w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej.

ad. 2
Radny Krzysztof

Dyl podziękował w imieniu użytkowników ogródków działkowych

za namalowanie pasów na jezdni. Teraz mieszkańcy mogą bezpiecznie przejść przez ulicę.
Radny Czesław Faliński poprosił o wystąpienie do zarządcy ul. Chrobrego o namalowanie
pasa dla skręcających w prawo. Tworzą się tam korki, bo skręcający w lewo, w prawo
i jadący prosto ustawiają się na jednym pasie. Poza tym, radny zapytał, czy jest możliwość
ustawienia znaku zakazu postoju i zatrzymywania się po obu stronach ul. Obr. Westerplatte
od targowiska w górę do ul. Chrobrego. Pojazdy, które stają przy komendzie policji zasłaniają
widok przy wyjeździe z targowiska.

ad. 3
Mariusz Rufkiewicz

- Sołtys Sołectwa Jankowo wnioskował o zajęcie się poboczami

przez właścicieli dróg. Ostatnio na drodze gminnej (od m. Ustok do . Kumek) doszło
do wypadku, bo pobocza są zarośnięte (chaszcze) i zasłaniają widoczność. Drogi powiatowe
i wojewódzkie nie sąwykaszane.
Józef Więckowski - Sołtys Sołectwa Suliszewo powiedział, że przy szkole rośnie barszcz
Sosnowskiego. Bawią się tam dzieci, jedna osoba dorosła została poparzona, bo wykaszała.
Agencja Nieruchomości Rolnych obiecała, że wykosi, ale nic z tym nie zrobiono.
Poza tym, w pobliżu szkoły jest niezabezpieczona stajnia. Może dojść do nieszczęścia.
W Suliszewie została zrobiona aleja grabowa. W jej pobliżu jest budynek mieszkalny kolei
państwowych - fekalia wypływają na ścieżkę. Przedstawiciel ze Szczecinka PKP obiecał
usunąć, nic z tym nie zrobiono. Jest umowa na zrobienie szamba do 2011 r., ale to za daleki
termin. Może należałby zaprosić osoby odpowiedzialne za to, aby coś z tym zrobiły. Drogi
krajowe i powiatowe nie wykaszają swoich terenów (głównie chodzi o pobocza).
Halina Lemańska - Sołtys Sołectwa Zagozd poprosiła o wykonanie przejść dla pieszych
w 3 - 4 miejscach na drodze przez Zagozd (nie jest to droga gminna). Droga jest bardzo
ruchliwa, a piesi nie maj ą możliwości w bezpieczny sposób przejść na drugą stronę.
Jan Barczak - mieszkaniec Drawska Pomorskiego poruszył następujące sprawy:
1) Co dalej będzie się działo z oświetleniem na ul. Złocienieckiej? Są słupy, lamp nadal
nie ma, a Burmistrz obiecał oświetlenie.
2) Barszcz Sosnkowskiego w Mielenku, w Gudowie, na ul. Kościuszki -- tragedia, tutaj
dzieciaki

biegają

w

tym

barszczu.

o to, aby o tym nie zapomnieć.
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Jest

to

zlekceważone

i

prośba

3) Mieszkańcy pytają o park na ul. Złocienieckiej. Sprawa została zdjęta. Co się będzie działo
z tym terenem? Teraz mieszkańcy wyprowadzają tam pieski, wyrzucają śmieci do oczka
wodnego. „Pytam się co robi Staż Miejska? Jeżeli ja jestem wzywany o taką, przepraszam,
że powiem brzydko, ale to jest pierdoła, że ktoś wypalał butelki plastikowe i Barczaka
się wzywa na policję, się Barczaka przesłuchuje, się Barczaka robi jakimś kozłem ofiarnym,
że pomawia Straż Miejską, że oni są nie, przepraszam, że tak głośno będę mówił,
ale można to powiedzieć, że nic nie robią, że się obijają, że jeżdżą w jedno miejsce,
tylko pouczenie dadzą, w drugie karzą od razu mandatami karają. Ja nie jestem
za tym, żeby tego nie robić, ale jestem za tym, żeby traktować każdego mieszkańca jednakowo.
A nie robić jakieś wywiórcze, bo to jest gość, który ma wywóz śmieci i jego trzeba traktować,
że on może wypalać butelki i smrodzić ludziom w okna, bo takie są informacje, ja natomiast
\~<

ja sam tam bardzo często rowerem jeżdżę. Po 21 - wszej tam normalnie nie idzie okna
otworzyć. To są nie moje spostrzeżenia, ale państwa, którzy mnie poprosili, a ja jestem
taki człowiek, że jestem otwarty i powiem wszystko. Bo niestety, byłem w radzie powiatu
i należy traktować poważnie i będę traktował te sprawy poważnie, że ludzie zgłaszają i należy
to mówić.
4) Wykasza się pas 2 metry szeroki, a dalej ludzie rzucają worki ze śmieciami w trawę.
Później psy i koty rozdzieraj ą trawę i robi się śmietnisko.
5) Józef

Jankowski - mieszkaniec

Drawska Pomorskiego

zapytał, czy to prawda,

że po interwencji pana Barczaka 2 rodziny otrzymały mieszkania w bloku przy ul. Krótkiej.
Następnie, zwrócił się do pana Barczaka mówiąc, aby nie przysyłał do niego ludzi starszych,
żeby on im coś napisał.
*v^

Eugeniusz Piecewicz mieszkaniec Drawska Pomorskiego złożył wnioski dotyczące:
1) Postawienie pomnika dla ofiar katastrofy pod Smoleńskiem na wzgórzu widokowym
przy pomocy saperów jak atrakcja turystyczna. Wzgórze jest własnością parafii.
2) Przy ul. Starogrodzkiej naprzeciwko stacji benzynowej jest umocniona skarpa chodnikowa
około 100 nagrobków z cmentarza, najprawdopodobniej z inskrypcjami.
3) Postawienie koszy na śmieci w mieście.
4) W programie telewizyjnym promującym Drawsko Pomorskie mówiono o lasach, polach
i innych skarbach tych terenów, ale nikt nie wspomniał o największym skupisku grodzisk
i kurhanów w Europie. Nikt nie ma wykazu tych skarbów archeologicznych. Mieszkaniec
dodał, że mógłby z pomocą urzędnika i samochodu terenowego (np. nadleśnictwa) pokazać
wszystkie te skarby i można stworzyć ich spis. Mając taki spis można zwrócić

się do p. Zacharzewskiego o 25 tyś. zł na zdobinie dokumentacji ścieżki rowerowej (zrobi
np. student).
5) „Remontujemy drogi. I po pierwszym deszczu żaby mogą się lęgnąć w tych stawkach
po

tym. Najprostsza

sprawa

wylejmy

20 wiader

wody

i w

rynsztoku

pokaże

się, gdzie jest ten dołek i zrobimy kreseczkę ".
6) Zostały złożone wnioski do województwa, do centrali na drogi

odrzucono.

Na takiej samej zasadzie można zrobić wnioski na berlinkę. Właściciele kopalni kruszyw
powiedzieli, że są w stanie pomóc udostępniając swój sprzęt i materiały, aby odbudować
berlinkę.
7) Festiwal orkiestr dętych wypada w czasie zimnych ogrodników. Można przesunąć
go, aby można było w pełni zrealizować program.

ad. 4
Burmistrz Drawska Pomorskiego - Zbigniew Ptak odpowiedział:
1. Radnemu Krzysztofowi Dylowi: Miło jest słuchać dobrych słów.
2. Radnemu Czesławowi Falińskiemu: Wniosek dotyczący ul. Chrobrego zostanie zgłoszony.
Jutro p. Marek Tobiszewski uczestniczy w komisji bezpieczeństwa i przekaże go.
Będzie się to wiązało m.in. ograniczeniem postoju samochodów po prawej stronie.
3. Do wszystkich właścicieli dróg zostanie przekazane pismo, że jeżeli nie będą wykonywane
należycie obowiązki to gmina będzie wykaszała, sprzątała, a kosztami obciąży właścicieli.
Poza tym, będą kierowane sprawy do prokuratury jako stworzenie zagrożenia dla zdrowia
i życia na drogach.
4. Sołtysowi Suliszewa: Barszcz Sosnowskiego - zostanie w tej sprawie wystosowane pismo
do wszystkich właścicieli. W sprawie alei grabowej będą rozmowy jutro podczas spotkania

z PKP.
5. Sołtysowi Zagozdu: Jeżeli chodzi o pasy, to chyba sam Burmistrz je wymaluje
to wtedy szybko zjawią się zarządcy.
6. Mieszkańcowi Józefowi Jakowskiemu: Mieszkania przy ul. Krótkiej otrzymali prawie
w 100% lokatorzy z wyburzanych budynków (oprócz mieszkań dla policji). Pan Barczak
tylko mówił.
7. Eugeniuszowi Piecewiczowi: Burmistrz powiedział, że docenia wolę, ale podjęcie
przez burmistrza działań, o których mówił p. Piecewicz jest bezprawne. Burmistrz nie może
budować np. berlinki. Nie może wchodzić z działania na tereny powiatu czy województwa.

ad. 5

Burmistrz Zbigniew Ptak przedstawił działalność w okresie między sesjami:
- niedługo nastąpi przekazanie placu budowy dworca - oddanie inwestycji jest przewidziane
na 30 sierpnia 2011 r.,
- ruszyły prace przy pierwszym budynku komunalnym przy ul. Złocienieckiej, niebawem
będzie rozpoczęta inwestycja budowy drugiego budynku,
- prace drogowe trwają,
- w tym tygodniu ruszą prace remontowe w Gudowie i Łabędziach,
- rozstrzygnięto przetarg na remonty budynków komunalnych,
- jutro jest zaplanowane podpisanie umowy na dofinansowanie remontu dróg i zabytków
(kościoły, spichlerz w Jankowie),
-jest przygotowywana dokumentacja na remont dużego kościoła w Drawsku Pomorskim,
- będą robione remonty szkół,
- prawnie i finansowo zostały zabezpieczone wakacje dla dzieci (100 dzieci wyjedzie
na kolonie do Władysławowa),
- rodzina Kazimierczaków, której dom ucierpiał w czasie wichury, otrzymała maksymalną
pomoc finansową i w zakresie spotkań z firmą budowlaną, która wykonywała dach,
- gmina uzyskała wysoką lokatę w turnieju sportowym miast i w nagrodę otrzymała 5 tyś. zł
na sprzęt sportowy,
- będą negocjacje w sprawie oświetlenia miasta (m.in. oświetlenie budynków zabytkowych
i ważnych dla miasta, oświetlenie świąteczne i poprawa bezpieczeństwa, głównie w nocy),
- będą toczyły się rozmowy w sprawie funkcjonowania samorządu i wojska.

O

ad. 6
Nikt nie zgłosił uwag.
Informacja

o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony

przeciwpożarowej została przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W tym miejscu ogłoszono przerwę.
ad. 7

Radny Eugeniusz Storoniak powiedział, że na etapie planowania budżetu należy uwzględnić
wniosek sołtysa sołectwa Żółte o środki na imprezy sportowe.
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Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że zostanie zmieniona formuła Biegu Jana Pawła II.
Zostanie utrzymana nazwa, ale będą to biegi masowe l czerwca 2010 r. dla uczniów.
Radna Zofia Nowicka powiedziała, że w sierpniu br. zostaną uzgodnione z sołtysami imprezy
wiejskie.
Radny

Czesław

Faliński powiedział, że wczoraj nauczyciele nie mogli być obecni

na posiedzeniu, bo były rady pedagogiczne.
Informacja o stanie obecnym i perspektywach rozwoju sportu masowego na terenie gminy
Drawsko Pomorskie została przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad. 8
1) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie
na rok 2010- druk nr 3.
Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska

- Garbacz przedłożyła nowy projekt uchwały

uwzględniający dodatkowe zmiany. Dodała, że jest także wniosek o 2 tyś. zł na dotację
dla Powiatu Drawskiego.
Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że zarządzeniem Burmistrza Drawska Pomorskiego
zostaną przeznaczone środki na schładzanie ulic i podlewanie trawników, pomoc
dla powodzian oraz na ławki i kwiaty w Zarańsku.
Wyszli radny Kazimierz Pokutyński oraz radny Tomasz Budzyński.
Przyszedł radny Kazimierz Hnatkowski.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 10 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr LIV/447/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 została
podjęta j ednoglośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
2) Projekt uchwały w

sprawie przyjęcia rocznego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Gminy Drawsko Pomorskie za rok 2009 - druk nr 4.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 10 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr LIV/448/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Drawsko
Pomorskie za rok 2009 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
3) Projekt uchwały zmieniający uchwałę 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 - druk nr 5.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 10 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr LIV/449/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010 r.
zmieniająca uchwałę 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
publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
4) Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy Drawsko Pomorskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za pierwsze półrocze - druk nr 6.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 10 za (jednogłośnie).
Uchwala Nr LIV/450/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w

spłacie

należności

pieniężnych

mających
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charakter

cywilnoprawny,

warunków

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczna ora: wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg zostala
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
5) Projekt uchwały w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu
gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 7.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 10 za (jednogłośnie).
Uchwala Nr LIY/451/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankowa budżetu gminy Drawsko Pomorskie
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
6) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów po umowie zawartej
na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 8.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 10 za (jednogłośnie).
Uchwala Nr LI17452/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010 r.
zmieniający uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość zostala podjęta jednogłośnie
l stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

7) Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 9.
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Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 10 za (jednogłośnie).
Uchwala Nr LIV/453/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010 r.
•w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości gminy Drawsko Pomorskie została podjęta Jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
8) Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 10.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 10 za (jednogłośnie).
Uchwala Nr LIV/454/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości gminy Drawsko Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
9) Projekt uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 11.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 10 za (jednogłośnie).
Uchwala Nr LIV/455/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zgody na zbycie nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 13 do protokołu.
10) Projekt uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 12.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 10 za (jednogłośnie).
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Uchwala Nr LlV/436/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zgody na zbycie nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.
11) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Gudowo
w Gminie Drawsko Pomorskie na lata 2010 - 2022" - druk nr 13.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 10 za (jednogłośnie).
Uchwala Nr LlV/457/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości

Gudowo w Gminie Drawsko

Pomorskie na lata 2010 - 2022" została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15
do protokołu.
12) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Nętno w Gminie
Drawsko Pomorskie na lata 2010 - 2022" - druk nr 14.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 10 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr LlV/458/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Nętno w Gminie Drawsko Pomorskie
na lata 2010 - 2022 " została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
13) Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Drawsko Pomorskie.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 10 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr LIV/459/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
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zamieszkujących na terenie gminy Drawsko Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
14) Projekt uchwały w

sprawie

dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego

przez Powiat Drawski.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 9 za, l przeciw, O wstrzymujących się (większością głosów).
Uchwala Nr LIV/460/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski została
podjęta większością głosów i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

.
15)Proiekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego
przez Powiat Drawski.
Radny Tadeusz Pilipiec powiedział, że jeżeli chodzi o drogę Gudowo - Mielenko - wyjazd
na drogę na Kalisz jest zrobiony jak za dawnych lat.
Burmistrz

Zbigniew Ptak powiedział, że Powiat Drawski nie kończy zadań. Zapytał,

jaka to jest współpraca. Gmina często wykonuje zadania za Powiat.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 10 za (jednogłośnie).
Uchwala Nr LIV/461/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie

zadania realizowanego przez Powiat

Drawski została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
16) Projekt

uchwały w

sprawie

przystąpienia do Gminy Drawsko

Pomorskie do

Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna".
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 10 za (jednogłośnie).
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Uchwala Nr LIV/462/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie przystąpienia do Gminy Drawsko Pomorskie do Stowarzyszenia pod narwą
„Zachodniopomorska

Sieć Teleinformatyczna"

została podjęta jednogłośnie

i stanowi

załącznik nr 20 do protokołu.

ad. 9
Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poinformował, że Komisja Organizacyjna odbędzie
się 9 sierpnia 2010 r. o godz. 12.00. Następnie, życzył miłego wypoczynku letniego.
Sołtys

Mariusz

Rufkiewicz

poprosił o doposażenie Zakładu Usług Komunalnych

w dodatkowe kosy.
Burmistrz

Zbigniew Ptak powiedział, że w ubiegłym miesiącu były zakupione kosy

i kosiarka. Jeśli dyrektor zły wniosek o doposażenie, to zostanie ono rozpatrzone.
Radny Czesław Faliński zapytał, ile wynoszą składki płacone przez Gminę do stowarzyszeń
oraz jakie są finansowe zyski Gminy.
Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że średnio składka wynosi l zł od mieszkańca.
Gmina należy do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawskiego, Celowego Związku Gmin R

XXI, Związku Miast i Gmin Pojezierza

Drawskiego, Pomeranii. Nad niektórymi będzie trzeba się zastanowić, czy nadal do nich
przynależeć.
Radny Roman Kanarek powiedział, że drogi między ul. Gdyńską a Fałata służą jako parking,
a jest to strefa zamieszkania.
Burmistrz

Zbigniew Ptak powiedział, że jest nowelizacja i przepisy będą zezwalały

na karanie w strefach zamieszkania kierowców źle parkujących.
Radny Romuald Kurzątkowski odpowiedział, że na ul. Witkacego parkuje na stałe bus.
Burmistrz

Drawska Pomorskiego powiedział, że rozwiązaniem będzie wprowadzenie

odpłatności za parkowanie.
Sołtys Sołectwa Rydzewo - Emilian Iwańcio zapytał, na jakim etapie jest przeniesienie placu
zabaw w Rydzewie.
Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że Straż Miejska i Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa pojadą i zrobią porządek. Z powodu hodowli kaczek nie będzie przenoszony plac
zabaw. Będą dwa tereny rekreacyjne.
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ad. 10
Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany Przewodniczący

Jarosław

zamknął LIV sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 12.00.

Protokołowała:

Przewodniczył:

l NS P EttT O R
mgr Elżbieta

15

Zduńczyk

