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 L/10
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

odbytej 29 kwietnia 2010 r.
w sali narad Urzędu Miejskiego

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

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

obecności stanowią załącznik nr l do protokołu. Następnie, na podstawie listy obecności,
stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował, że protokół
z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Nikt nie wniósł
do niego uwag. Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu: 11 za (jednogłośnie).
Protokół nr XLIX/10 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 25 marca
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 projektów uchwał:
1. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko
Pomorskie: 11 za (jednogłośnie);
2. w sprawie utworzenia obwodu głosowania: 11 za (jednogłośnie);
3. w sprawie opinii na temat zamiaru połączenia gmin Drawsko Pomorskie i Kalisz
Pomorski w jeden okręg wyborczy w wyborach do rady powiatu: 11 za (jednogłośnie);
4. w

sprawie

zabezpieczenia

środków

finansowych

na

wykonanie

zadania

inwestycyjnego realizowanego w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach
2007 - 2011": 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. Dotychczasowa realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego - druk nr 1.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2009:
1) odczytanie opinii Składu Orzekającego

Regionalnej Izby

Obrachunkowej

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie
udzielenia

Burmistrzowi

Drawska

Pomorskiego

absolutorium

z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok,
2) odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej,
3) dyskusja,
4) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2009 i udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Drawska Pomorskiego z wykonania budżetu gminy
Drawsko Pomorskie za rok 2009.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 - druk nr 2,
2) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - druk nr 3,
3) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - druk nr 4,
4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko
Pomorskie - druk nr 5,
5) zmian w podziale na stałe obwody głosowania - druk nr 6,
6) zmiany granic okręgów wyborczych - druk nr 7,
7) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie
- druk nr 8,
8) utworzenia obwodu głosowania - druk nr 9,
9) opinii na temat zamiaru połączenia gmin Drawsko Pomorskie i Kalisz Pomorski
w jeden okręg wyborczy w wyborach do rady powiatu - druk nr 10,
10) zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego
realizowanego w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2011" - druk
nr 11.

9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie posiedzenia.

ad. 2
Radny Kazimierz Pokutyński zapytał:
1. Czy będą dokonywane inwestycje na drodze krajowej nr 20? Chodzi głównie o ulice
Złocieniecka, Starogrodzka, trasę Ginawa - Drawsko Pomorskie.
2. Co ze Szpitalem im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsk Pomorskim?
3. Co się dzieje w sprawie budowy kopalni kruszyw w Mielenku Drawskim?
Wiceprzewodniczący

Włodzimierz Matusiak zapytał, na jakim etapie jest budowa ścieżki

rowerowej do Woliczna.
Radny Roman Kanarek powiedział, że próbowano koło Urzędu Miejskiego otworzyć
sprzedaż „dopalaczy". Obecnie są one sprzedawane na targowisku. Radni i burmistrz powinni
wyrazić dezaprobatę. Należy wyeliminować ten podmiot chociażby poprzez wypowiedzenie
umowy dzierżawy. Dopalacze sprzedają młodzi ludzie, którzy jeżdżą bardzo dobrymi
samochodami, kładami, autami bez tablic rejestracyjnych.
Radna Zofia Nowicka powiedziała, że w Czarnkowie powstała obwodnica finansowana
z Unii Europejskiej. Zapytała, czy nie warto wrócić do pomysłu budowy obwodnicy Drawska
Pomorskiego.

ad. 3
Józef Wiechowski - Sołtys Sołectwa Suliszewo powiedział, że na drodze krajowej nr 20 łatali
dziury. Dwie dziury ominęli. Kiedy wjedzie w nie samochód wszystko się trzęsie.
Zdzisław

Bujnowski - Przewodniczący Samorządu

Mieszkańców Nr 2 w Drawsku

Pomorskim powiedział, że popiera radnego Kanarka. Ludzie sprzedający „dopalacze" omijają
prawo. Straż Miejska powinna obserwować komu są one sprzedawane i kto je kupuje.
Mariusz Rufkiewicz

- Sołtys Sołectwa Jankowo powiedział, że zgłaszał już wnioski

dotyczące dróg powiatowych na Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Dodał, że kieruje
je do radnych powiatowych. Na drodze powiatowej są wyrwy przy krawężnikach grożące
awarią auta.
Helena Kaczmarkiewicz - Sołtys Sołectwa Mielenko Drawskie powiedziała, że już 7 lat
czeka na zrobienie chodnika na kolonii. Zapytała, co ten powiat robi.

Jan

Barczak

- mieszkaniec

Drawska Pomorskiego

zapytał dlaczego

mieszkanie

przy ul. Obrońców Westerplatte 26 stoi puste od 2 lat. Zostały wymienione okna, zrobiony
dach. Przy takim głodzie mieszkaniowym jest to nie do pomyślenia. Podziękował
za wywiezienie ziemi z gruzem z ul. Kościuszki. Dodał, że reszta może zostać,
bo mieszkańcy zabierają po trochę idąc na działkę. Przyznał, że zdziwił go fakt, że został
oskarżony o obrażenie Straży Miejskiej na sesji. Poprosił o interwencję w Agencji
Nieruchomości

Rolnych

w

sprawie

eternitu

w

Gogółczynie

koło

oczyszczalni.

Nikt się nim nie interesuje.

ad. 4
Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział:
1. Radnemu Kazimierzowi Pokutyńskiemu:
1) W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad. Został ustalony zakres prac modernizacyjnych. Prace na „dwudziestce"
będą kontynuowane. Należy jeszcze domówić zamknięcie prac na ul. Złocienieckiej.
Drogi krajowe mają na to 400 tyś. zł, a potrzeba 600 tyś. zł, bo wzrósł zakres prac.
Wszystkie inwestycje od Ginawy, poprzez ulice Drawska aż do Suliszewa mają zostać
zakończone do końca 2012 r.
2) 12 dywizja będzie przechodziła dyslokację w Choszcznie i w Złocieńcu. Burmistrz
zaproponował na Radzie Społecznej Szpitala, by został on włączony w zabezpieczenie
medyczne. Ponadto, dyslokacja przyspieszy modernizację drogi krajowej nr 20,
bo Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad ma na taki cel 5 min zł rezerwy. Burmistrz
dodał, że od 2011 roku gmina jest skłonna do negocjowania stawki podatku
od poligonu, jeżeli zostanie zrobiona droga nr 20. Dyskont spożywczy „Biedronka"
chce przystąpić do budowy parkingu. Drogi krajowe wyraziły zgodę na dodatkowy
wyjazd z parkingu, jeżeli inwestor zrobi pas drogowy od ronda do wyjazdu na Łobez.
Na dzień dzisiejszy dyrektor inwestycyjny przekazał, że nadal chcą budować parking,
ale już bez zapewnienia budowy pasa jezdni. W dniu wczorajszym została umorzona
kolejna rata podatku należnego od szpitala w kwocie 130 tyś. zł. Sytuacja finansowa
jest zła i nadal się pogarsza.
3) Sprawa budowy kopalni w Mielenku Drawskim zakończyła się pomyślnie. Zostało
podpisane porozumienie przez wszystkie strony. Inwestor będzie realizował
inwestycję z pożytkiem dla gminy, inwestora i mieszkańców. Nie było żadnych
kontrowersji.
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2. Radnej Zofii Nowickiej: Sama dokumentacja budowy obwodnicy to koszt ok. 3 min
zł, a realizacja zadania to kwota 80 min zł. Modernizacje i remonty dróg
przez jednostki samorządu terytorialnego to być może sposób, aby powrócić
do tego tematu w późniejszym czasie.
Przyszedł radny Romuald Kurzątkowski.
3. Radnemu

Włodzimierzowi

odpowiedział,

Matusiakowi:

że pytanie to zostanie

Burmistrz

przekazane

Drawska

Pomorskiego

do Powiatu

Drawskiego,

bo to on przejął inicjatywę. Sprawa parkujących samochodów „na stałe" występuje
nie tylko na pl. Gdańskim. W mieście jest więcej takich miejsc. Szczególnie
było

to

widoczne

podczas

zimy,

gdy

utrudniały

odśnieżanie.

Problemem

jest to, że właściwie nie można tego zabronić.
4. Radnemu

Romanowi

Kanarkowi:

Prawo

dopuszcza

sprzedaż

dopalaczy

jako produktów kolekcjonerskich. Zostanie przygotowane stanowisko Rady Miejskiej
(bez głosowania) i przesłane do kancelarii prezydenta. Kontrole Straży Miejskiej
i Policji są prowadzone.
5. Sołtysowi Józefowi Więckowskiemu: Jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o drogi
powiatowe, wojewódzkie i krajowe to już zostało przedstawione.
Burmistrz przekazał do wglądu dokumentację dotyczącą inwestycji Kabel Technik.
ad. 5

Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą programu
„Wakacje z TVS".

\

Przyszedł radny Teodor Daciów oraz radny Eugeniusz Storoniak.
Burmistrz Zbigniew Ptak poinformował, że powstaje kolejny materiał promocyjny dotyczący
zabytków na terenie gminy Drawsko Pomorskie.
W tym miejscu została ogłoszona przerwa.

ad. 6

Przyszedł radny Tomasz Budzyński.
Brak radnych Teodora Daciów oraz Kazimierza Pokutyńskiego.
Do końca maja 2010 r. zostaną zakończone procedury przetargowe. Przetarg na modernizacje
kina jest rozpatrywany przez prezesa zamówień publicznych, bo firma złożyła protest.
W czerwcu br. musi rozpocząć się realizacja dworca. Także w czerwcu 2010 r. powinien
zostać wyłoniony wykonawca budowy budynku wielorodzinnego.
Burmistrz Zbigniew Ptak przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą wykonywanych
inwestycji.
Radna Zofia Nowicka powiedziała, że realizacja planu wieloletniego jest imponująca.
Zapytała, dlaczego budowa boisk w Gudowie i w Nętnie została przeniesiona na rok 2011.
Burmistrz

Drawska Pomorskiego odpowiedział, że procedury przekształcania gruntów

z rolnego na budowlany są długotrwałe, a poza tym jest to koszt ok. 200 tyś. zł.
Informacja w sprawie realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego stanowi załącznik nr 3
do protokołu.
ad. 7

Kazimierz Hnatkowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim przedstawił protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 marca 2010 r.
Poinformował, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonaniu budżetu gminy Drawsko
Pomorskie za 2009 rok, Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przyznanie Burmistrzowi Drawska Pomorskiego absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na 2009 rok.
Przewodniczący

Rady - Jarosław Zduńczyk

odczytał Uchwałę Nr XXXIX/118/Z/2010

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2010
roku (załącznik nr 4), w której wniosek Komisji Rewizyjnej został zaopiniowany pozytywnie.
Przyszedł radny Teodor Daciów.

Roman Kanarek - Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Finansowej Rady

Miejskiej

w Drawsku Pomorskim odczytał pozytywną opinię Komisji (załącznik nr 5).
Burmistrz

Drawska

powiedział, że w analizie roku 2009 jako roku

Pomorskiego

kryzysowego, Drawsko Pomorskie nawet zmniejszyło zadłużenie. Gmina musiała zaciągnąć
pożyczki na zadania, które były dofinansowywane. Gdyby nie to, zadłużenie zmniejszyłoby
się jeszcze bardziej. Burmistrz podziękował Radzie Miejskiej za wspólnie wypracowane
dobre decyzje. Poza tym, podziękował pracownikom Urzędu Miejskiego.

Wszystkie

te działania i zaangażowanie osób pozwala realizować zadania i rozwijać gminę.
Radna Zofia Nowicka powiedziała, że to, co zostało zrobione w 2009 r. było bardzo ważne.
Cieszy ją to, że część środków finansowych została przeznaczona na rozwój terenów
wiejskich.

L
Przewodniczący

Rady Miejskiej

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko pomorskie na rok 2009
i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawska Pomorskiego z wykonania budżetu gminy
Drawsko Pomorskie za rok 2009: 14 za (jednogłośnie).
Przewodniczący

Jarosław Zduńczyk

złożył podziękowania i gratulacje dla Burmistrza

Drawska Pomorskiego, pracowników Urzędu Miejskiego oraz Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim.
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że jest dumny, że przez 8 lat spotkał tak wielu
wspaniałych ludzi, którzy chcą rozwijać miasto. Spory były tylko merytoryczne,
a nie polityczne. Jest to czynione z pożytkiem dla mieszkańców.

^

Uchwała Nr L/427/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z -wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok
2009 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawska Pomorskiego z wykonania budżetu
gminy Drawsko Pomorskie za rok 2009 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6
do protokołu.

ad. 8
1. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie

na rok 2010.
Wyszedł radny Kazimierz Hnatkowski.

Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska - Garbacz przedstawiła nową wersję projektu
uchwały uwzględniającej poprawki wprowadzane na komisjach. Opisała je i wyjaśniła.
Następnie, w imieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego, wniosła o wprowadzenie 60.000 zł
na zadanie odtworzenia stanu pierwotnego i zabezpieczenie

kładki dla pieszych

przy ul. Łąkowej.
Przewodniczący

Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy wniosek: 13 za

(jednogłośnie).

Następnie

poddał

pod

głosowanie

powyższy

projekt

uchwały

wraz z wnioskiem: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr L/428/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
2. Projekt

uchwały w

sprawie

przyznania dotacji na prace

konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr L/429/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyznania

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie

lub roboty

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
3. Projekt

uchwały

w

sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr L/430/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie

lub roboty

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
4. Projekt

uchwały

w

sprawie

zmiany

miejscowego

planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie.
Radny Romuald Kurzątkowski powiedział, że uchwalenie planu otwiera nową drogę
dla Jankowa. Pozwala na dokonanie wielu zmian, zwłaszcza jeżeli chodzi o spichlerz.
Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr L/431/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Drawsko

Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania.
Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

v_
Uchwała Nr L/432/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych.
Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwala Nr L/433/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
7. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Drawsko Pomorskie.
Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr L/434/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania.
Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr L/435/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.
9. Projekt uchwały w sprawie opinii na temat zamiaru połączenia gmin Drawsko
Pomorskie i Kalisz Pomorski w jeden okręg wyborczy w wyborach do rady powiatu.
Radny Wacław Skibiński powiedział, że jakoś nie widzi tego.
Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że jest to tylko opinia, a decyzję podejmie
powiat.
Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
12 za, O przeciw, l wstrzymujący się (jednogłośnie).
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Uchwała Nr L/436/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie opinii na temat zamiaru połączenia gmin Drawsko Pomorskie i Kalisz Pomorski
w jeden okręg wyborczy w wyborach do rady powiatu została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
10. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie
zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach
2007-2011".
Radny Czesław Faliński zapytał, kto procentowo ustalał udział środków finansowych w tym
projekcie.
Zbigniew Kwiatkowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej odpowiedział,
że całkowity koszt zakupienia podnośnika wynosi 991 tyś. zł. Z programu modernizacyjnego
jest 50%, komendant główny zapewnia 15%, a komendy powiatowe -- 35% środków.
Komendant powiedział, że zaproponował, aby wkład jednostek samorządu terytorialnego
zależał od udziału w akcjach na terenie danej gminy. W przypadku gminy Drawsko
Pomorskie jest to 120 tyś. zł, a w przypadku Powiatu Drawskiego

125 tyś. zł.

Prawdopodobnie część tej kwoty przejmie Złocieniec.
Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że Złocieniec złożył wniosek o dofinansowanie innego
samochodu bojowego. Jeżeli takie dofinansowanie otrzyma, to będzie im trudno ponieść
koszty podnośnika.
Radny Ireneusz Gendek powiedział, że obecny podnośnik ma już ponad 20 lat.
Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr L/437/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zabezpieczenia

środków finansowych na wykonanie zadania

inwestycyjnego

realizowanego w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2011" została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że może się zdarzyć, iż Regionalna Izba
Obrachunkowa

zakwestionuje

zapisy

tej

uchwały,

bo

przepisy

w

tej

kwestii

nie sąjednoznaczne.

ad. 9
Przewodniczący Rady przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych. Poinformował,
że Komisja Organizacyjna odbędzie się 10 maja 2010 r. o godz. 12.00.
Jolanta Pluto - Prądzyńska - Dyrektor Ośrodka Kultury zaprosiła na uroczystości związane
z obchodami l, 2 i 3 maja. Przedstawiła program.
Burmistrz Drawska Pomorskiego poinformował, że:
- 14 - 16 maja 2010 r. odbędzie się festiwal orkiestr dętych;
- 23 maja 2010 r. w dużym kościele wystąpi orkiestra filharmoniczna;
- 27 maja 2010 r. odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
Sołtys Helena Kaczmarkiewicz zaprosiła na odpust organizowany 3 maja 2010 r. w Mielenku
Drawskim.

ad. 10
Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Jarosław
zamknął L sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 12.30.

Protokołowała:

Przewodniczył:

INSPEKTOR:
r""*i / fl
mgr ElżbietoiKomorowska
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Zduńczyk

