R A D A M I E J S K A
w Drawsku Pomorskim
ul.Gen.Wł.Sikorsklego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 094-3633485; fax. 094-3633113

PROTOKÓŁ NR XLIX/10

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 25 marca 2010 r.
w sali narad Urzędu Miejskiego

ad. l

Przed rozpoczęciem

sesji

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

Drawsku

Pomorskim

oraz Burmistrz Drawska Pomorskiego uhonorowali młodych mieszkańców naszego miasta
za ich godną naśladowania postawę oraz wybitne osiągnięcia.
Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej podziękowali Patrycji Włodkowskiej,
Adrianowi Włodkowskiemu, Patrykowi Dolakowi, Patrykowi Nowoć oraz Mateuszowi
Zwindowskiemu, za uratowanie życia nieprzytomnemu mężczyźnie. Dzięki ich dojrzałej
i odpowiedzialnej postawie oraz zachowaniu zimnej krwi uratowany mężczyzna może wciąż
cieszyć się życiem. Wyrażając uznanie za wspaniałe wychowanie dzieci, Burmistrz Zbigniew
Ptak wręczył również listy gratulacyjne rodzicom.
Ponadto wyróżniono Annę Półgrabską, która zajęła I miejsce w II Wojewódzkim Konkursie
Plastycznym dla dzieci i młodzieży „Mamy rady na odpady" oraz Cezarego Alenowicza laureata ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Mów do mnie wierszem", którego praca
została opublikowana w „Antologii poezji polskiej dla dzieci".
Zostały wręczone także puchary oraz pamiątkowe dyplomy za udział w sołeckim turnieju
hokeja, który odbył się 6 marca. I miejsce zdobyło Zarańsko, II miejsce Żółte, III Linowo.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Krzysztof Styburski z Zarańska, który również
otrzymał pamiątkowy dyplom.

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 wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Nikt nie wniósł
do niego uwag. Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu: 13 za (jednogłośnie).

Protokół nr XLVIII/10 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 25 lutego
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. wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 13 za (jednogłośnie);
2. wprowadzenie projektu uchwały w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania
realizowanego przez Powiat Drawski: 13 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 działalności Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim - druk nr 1.
7. Sytuacja materialna społeczeństwa na terenie gminy - druk nr 2.
8. Stan i zasoby mieszkaniowe gminy oraz realizacja potrzeb mieszkaniowych
wynikających

z

wieloletniego

planu

inwestycyjnego.

Nakłady

finansowe

na gospodarkę mieszkaniową w latach 2003 - 2012. - druk nr 3.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na 2010 rok - druk nr 4,
2) udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat
Drawski - druk nr 5,
3) udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Województwo
Zachodniopomorskie - druk nr 6,
4) zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 7,
5) zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 8,
6) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie
- druk nr 9,
7) nadania honorowego obywatelstwa Gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 10,
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8) nadania honorowego obywatelstwa Gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 11,
9) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 12,
10) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 13,
11) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków - druk nr 14,
12) dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski - druk nr
15.

10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie posiedzenia.

ad. 2

Wiceprzewodniczący

Rady — Ireneusz Gendek zapytał, na jakim etapie jest budowa

kanalizacji w północnej części gminy.
Radny Czesław Faliński zgłosił następujące problemy:
1. P. Leon Kuropatnicki zgłosił sprawę niedrożnej studzienki odprowadzającej wodę
deszczową. Problem był już poruszany, ale nadal nie został załatwiony. Burmistrz obiecał, że
zajmie się tym problemem.
2. Na ul. Sadowej, przy wjeździe na posesję p. Ciesiula rośnie stary dąb. Jego suche gałęzie
opadają na chodnik. Z panem Ciesiulem trudno jest się skontaktować. Straż Miejska
nie zajęła się tym problemem.
3. Mieszkańcy ul. Złocienieckiej prosząc postawienie kilka słupów oświetleniowych.
4. Radny zapytał, w imieniu mieszkańców, czy byłaby możliwość postawienia placu zabaw
na osiedlu przy ulicach Złocieniecka i Sadowa (za boiskiem Liceum Ogólnokształcącego).
Radny Romuald Kurzątkowski zapytał, czy nie będzie problemu z dołączaniem się nowych
mieszkańców

budujących

się w okolicach

ul. Rodakowskiego

do sieci wodno

kanalizacyjnej (czy parametry sieci są właściwe).
Radny Tadeusz Pilipiec zapytał, czy wiadomo coś w sprawie remontu drogi krajowej nr 20.
Radna

Zofia

Nowicka

zapytała, czy jest możliwość

zmiany rur wodociągowych

w Suliszewie. Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji nie ma możliwości wymiany rur
azbestowych.

ad. 3

Mariusz Rufkiewicz - Sołtys Sołectwa Jankowo zapytał, czy będą remontowane wiaty
przystankowe (w Kumkach i w Jankowie). Poza tym, powiedział, że drzewa przy drodze
powiatowej wymagają cięć pielęgnacyjnych, zdjęcia posuszu i obniżenia koron drzew.
Niestety, radni powiatowi nie wsparli tej inicjatywy. Kolejnym problemem jest dziurawa
droga powiatowa. Poprosił o wsparcie.
Józef Wiechowski - Sołtys Sołectwa Suliszewo powiedział, że w Zagórkach i w kierunku
Dalewa ktoś wywozi i wysypuje śmieci. Powtarza się to każdego roku.
Zdzisław

Bujnowski

Przewodniczący

Samorządu

Mieszkańców

Nr 2 w Drawsku

Pomorskim podziękował za podjęcie przez Gminę Drawsko Pomorskie realizacji zadania
remontu świetlicy przy ul. Gierymskiego.
Halina Lemańska - Sołtys Sołectwa Zagozd zwróciła się z prośbą do radnych: „Zagozd
się topi. Karetka nie może dojechać. Pomóżcie

zrobić

drogi". Ponadto, poprosiła

0 oświetlenie.
Wojciech Kowalczyk

• Sołtys Sołectwa Żółte powiedział, że ma nadzieję, iż teraz,

kiedy zrobiło się ciepło, prace remontowe świetlicy zostaną wznowione. Może znajdą
się środki na kontynuowanie remontu wewnątrz budynku. Poza tym, powiedział,
że kiedy był utwardzany teren koło świetlicy, myślał, że zostanie zrobiona także droga
do kościoła i schody.
Jan Barczak - mieszkaniec Drawska Pomorskiego powiedział: „Panie Przewodniczący,
Panie Burmistrzu, Szanowni

Państwo. Szanowni Goście. Panie Burmistrzu mam cztery

pytania, króciutkie i na temat. Pierwsze moje pytanie: Ja już zwracałem się kilkanaście razy
z tą sprawą i do dnia dzisiejszego nic nie zostało zrobione. Dobrze, że śnieg zginął
1 w dalszym ciągu ten eternit w Gogółczynie na starej oczyszczalni ścieków zalega,
jak zalegał, tak zalega dalej. Druga sprawa, Panie Burmistrzu, mam pytanie do Pana Prezesa
TBS - u. Kto jest administratorem budynku 33, 11 Pułk Piechoty łamanej na l/a. Szanowni
Państwo, jeżeli komisja mieszkaniowa, by weszła do tego mieszkania, ja tam wczoraj byłem,
to by się, państwo po prostu przewrócili, zobaczyli obraz nędzy i rozpaczy w Drawsku
Pomorskim. Tylko brakuje, żeby tam telewizja zajechała i

to zrobię, to spowoduję,

że tam przyjechali, żeby zobaczyli ten obiekt. Bo to jest tragedia. Dewastuje się normalnie
mieszkanie na pniu. Na pniu się mieszkanie dewastuje. Zacieka dach, ponieważ to jest dach
pod papą kryty, pęknięte centralne ogrzewanie,
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normalnie, zacieka całe mieszkanie,

normalnie jest tragedia, nie będę mówił, ale jest tragedia. Następnie, Panie Burmistrzu mam
pytanie do Pana, ponieważ od dłuższego czasu, już ponad rok czasu przejeżdżam ulicą
Westerplatte. Interesuje mnie temat tego budynku, który był nie tak dawno, może ze dwa lata
temu, może troszeczkę więcej, zmieniony dach, tam był na nim pięknie zrobiony, okna
wymienione są i to jest to pustostan od ponad półtora roku, jest to puste stoi, nikt
za to nie płaci. Proszę Państwa, jeżeli taki głód mieszkaniowy w Drawsku Pomorskim,
a

mieszkanie

stoi puste,

niech

to

będzie

nawet

mieszkanie

dla jednej

osoby,

bo tam jest prawdopodobnie czterdzieści niecałe metrów, bo to jest malutkie mieszkanie
i zdziwiłem się, po co to było w ogóle wymieniać nowy dach, wymieniać nowy dach, nowe
okna są wymienione i to stoi puste od półtora roku dosłownie i przejeżdżam na Westerplatte
na dole jest w tą bramę jak się wchodzi stoi to puste. Jeżeli tak jest to proszę mi wyjaśnić,
po co było wymieniać koszt dachu, okna i to stoi w dalszym ciągu puste. Czwarte pytanie
moje Panie Burmistrzu do Pana, jest bardzo proste. Jak robiliśmy ten kolektor w ul. 11 Pułku
Piechoty firma nawoziła kupę gruzu, teraz tam ludzie zaczynają i śmieci wywalać
na to, tam już jest hałda, jak się jedzie Kosynierów i tutaj w stronę do garaży na Kościuszki.
Trzeba się tym zainteresować, bo tam jest normalnie śmietnisko. Tam ludzie wynoszą jadą
na działkę i śmieci na tą hałdę, na tą ziemię narzucają. A Pan widział, że ja wyrzucam,
no to trzeba się przyjrzeć Panie Burmistrzu, ma Pan straż miejską. Potrafiliście na policję
donieść na Bar czaka, że Bar czak straż miejską obraził, no Panie Burmistrzu to jest śmieszne
w ogóle. Dziękuję bardzo ".

ad. 4
Burmistrz Drawska Pomorskiego - Zbigniew Ptak odpowiedział:
1. Wiceprzewodniczącemu Ireneuszowi Gendkowi: Inwestycja trwa w dalszym ciągu.
Zakończenie jest przewidziane na rok 2012. Mieszkańcy mogą starać się o podłączenie
do kanalizacji. Jeżeli Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie otrzyma
dofinansowania, to gmina będzie chciała przejąć realizację zadania.
2. Radnemu Czesławowi Falińskiemu: Awaria studzienki odprowadzającej wodę zostanie
usunięta, ale nie rozwiąże to do końca problemu. Najprawdopodobniej sytuacja będzie
się powtarzała. Trzeba naprawiać w porozumieniu z wszystkimi właścicielami. Prawo stoi
po stronie właściciela, na którego posesji rośnie drzewo. Jeżeli będzie to możliwe to służby
komunalne usuną zwisające gałęzie. Plac zabaw na osiedlu przy ul. Złocienieckiej i Sadowej
jest

planowany

razem

z

budową

nowego
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budynku

komunalnego. Oświetlenie

ul.

Złocienieckiej

jest

przewidziane razem

z

przebudową

ulicy.

Gmina zrobić

tego nie może, bo odpowiada za to Zakład Energetyczny „Południe". Burmistrz polecił
p. Adamowi Zdunowi wystąpienie oficjalnie do Zakładu z pytaniem, czy w tym roku gmina
może liczyć na wykonanie oświetlenia.
3. Radnemu Romualdowi Kurzątkowskiemu: Burmistrz Drawska Pomorskiego wystąpił
do wszystkich podmiotów o to, aby przed położeniem nawierzchni zostały położone
wszystkie media. Sieć jest dostosowana do potrzeb.
4. Radnemu Tadeuszowi Pilipcowi: Z ustaleń wynika, że harmonogram nie uległ zmianie.
Przebudowa drogi nr 20 będzie kontynuowana. Wzorem postępowania właścicielskiego,
jeżeli

gmina

otrzymała pismo

w

sprawie

likwidacji

witaczy,

bądź zapłacenia

za ich postawienie, Burmistrz będzie kierował do postępowania administracyjnego zagrożenie
życia i zdrowia na drogach krajowych.
5. Radnej Zofii Nowickiej: Same rury azbestowe, jeżeli nie są uszkodzone, nie wywołują
chorób. Co dwa tygodnie Sanepid dostarcza opinie o stanie wody - nadaje się do spożywania.
Jeśli są wycieki to należy je zlikwidować.
6. Sołtysowi Mariuszowi Rufkiewiczowi: Wiaty będą wymieniane, jeżeli będą robione nowe
zatoczki i drogi. Prędzej, czy później droga w porozumieniu z Powiatem Drawskim zostanie
zrobiona, więc wtedy będą zatoczki.
7. Sołtysowi Halinie Lemańskiej: Burmistrz powiedział, że spotkał się z mieszkańcami
do numeru 12. Wycofane zostały środki na drogi, bo jest duży inwestor, który chce stawiać
wiatraki. Jeżeli mu się uda, to będzie trzeba drogi przebudować. W niektórych miejscach
będą musiały zostać położone płyty, a nie asfalt. Burmistrz zwrócił się do Zastępcy
Burmistrza

Marka Tobiszewskiego

br. Oświetlenie

o podjęcie decyzji w sprawie dróg do maja

są dwa wyjścia: wystąpić o całościowe oświetlenie do zakładu

energetycznego, albo Rada Miejska w Drawsku Pomorskim przyjmie do WPI do realizacji
we własnym zakresie.
8. Sołtysowi Wojciechowi Kowalczykowi:

Środki na realizację remontu zewnętrznego

budynku są zarezerwowane. Realizacja remontu wewnątrz -- czy będzie w tym roku,
nie wiadomo. Schody zostaną poprawione po świętach, a w sprawie drogi musi być zgoda
właściciela.
9. Sołtysowi Józefowi Więckowskiemu: Wyrzucanie śmieci jest kwestią kultury. Straż
Miejska łapie i karze, ale wszystkich się złapać nie da.
10. Mieszkańcowi Janowi Barczakowi: Burmistrz powiedział, że na miejscu p. Barczaka
dowiedziałby się, do kogo należy budynek i dlaczego prywatna osoba postępuje wbrew
p. Barczakowi.
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Radna Zofia Nowicka powiedziała, że wszystkie przetargi będą rozstrzygnięte pod koniec maja
br., a energetyka nie kwapi się do budowy oświetlenia w Gudowie przed położeniem chodnika.
Czesław Żukowski z Rejonu Energetycznego powiedział, że w tym roku Gudowo zostanie
całościowo okablowane.

ad. 5
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że:
- do świąt powinna być decyzja w sprawie wykonawcy modernizacji kina (został złożony
protest),
- wokół świetlicy przy ul. Gierymskiego zostanie zagospodarowany teren,
- budynek 48 - rodzinny znajduje się obecnie na etapie procedury przetargowej,
- został przesunięty termin realizacji hali sportowej w Parku Chopina ze względu na Dni Ziemi
Drawskiej,
- już niebawem wchodzi wykonawca na ul. Wywiórskiego - Fałata,
- w ramach porozumień z Powiatem Drawskim nadal będą realizowane remonty dróg
powiatowych,
- zostanie przeprowadzona inwestycja budowy kanalizacji w ul. Grunwaldzkiej,
- będzie robiony łącznik ul. Zamkowej i Matejki,
- firma Kabel Technik zawarła duży kontrakt, w związku z czym inwestycja budowy hali
produkcyjnej w Drawsku Pomorskim jest nieodwracalna,
- w sierpniu 2010 r. zostanie otworzony zakład „Tekmar" p. Piaseckiego,
- są inwestorzy wykazujący zainteresowanie terenami wiejskimi,
- na spotkaniu poświęconemu renowacji dworców kolejowych PKP, Burmistrz mówił o
przejęciu przez Drawsko Pomorskie dworca i związanymi z tym problemami.
W tym miejscu została ogłoszona przerwa.

ad. 6
Radny Romuald Kurzątkowski powiedział, że oferta Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim
jest bardzo bogata i na wysokim poziomie. Dodał, że ma nadzieję, iż rozbudowa kina jeszcze
ją powiększy i wzbogaci. Współpraca zespołu szkół z Ośrodkiem układa się bardzo dobrze.

Informacja

o działalności Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim stanowi załącznik nr 3

do protokołu.

ad. 7
Włodzimierz Matusiak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że 67 osób pobiera
dodatki mieszkaniowe. Są to m.in. osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych
oraz w mieszkaniach własnościowych. Osoby, których nie stać na dom lub mieszkanie
własnościowe powinny przenieść się do lokalu odpowiedniego do możliwości utrzymania go.
Barbara Janik - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała,
że są to domki, głównie na terenach wiejskich, składające się z jednego pokoju i kuchni.
Radny Czesław Faliński zapytał, ile osób po odbyciu kursu podnoszącego kwalifikacje,
w ramach programu „Szansa na przyszłość", znalazło pracę.
Kierownik Barbara Janik odpowiedziała, że spośród 9 osób jedna osoba znalazła pracę,
a jedna j ą straciła.
Informacja dotycząca sytuacji materialnej społeczeństwa na terenie gminy Drawsko Pomorskie
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przyszedł radny Teodor Daciów.

ad. 8
Radna Zofia Nowicka jako przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej, zwróciła
uwagę na szeroką gamę prac wykonywaną w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez gminę.
Znacznie zwiększyły się wydatki na tę sferę (od 300.000 zł do 4.000.000 min). Dodała,
że należy zweryfikować regulamin przyznawania lokali mieszkalnych biorąc pod uwagę
z wnioskami Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Znacznie zwiększyła
się liczba osób oczekujących na przydział mieszkania, w dużej mierze ze względu
na napływanie osób spoza gminy. Społeczna Komisja Mieszkaniowa przestawi swoje
spostrzeżenia w późniejszym czasie.
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że od 3 lat nie ma ruchu na „plus" czy „minus"
stopy bezrobocia. Osoby pracujące na rzecz gminy nadal posiadają status bezrobotnego.
Są osoby, które nie nadają się do pracy. Realizowanych jest coraz więcej inwestycji,
ale potencjał firm nie zwiększa się, bo nie maj ą odpowiednich pracowników.
Radny

Włodzimierz

Matusiak

zapytał, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby lepiej

wybudować mieszkania socjalne poza miastem dla osób dewastujących lokale. 11 Pułk
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Piechoty 79 a i b są wizytówką miasta na wjeździe. Jest to stosunkowo młode osiedle,
a w 2006 r. gmina musiała wydać

120.000 zł na remonty. Takie osoby powinno

się wykwaterować do „kontenerowców" za miasto.
Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że nie była to kwota tylko 120.000 zł, bo należy dodać
do tego m.in. budowę kanalizacji. Dodał, że odkłada taką decyzję z roku na rok, by nie tworzyć
skupisk, jak na 11 Pułku Piechoty, tylko w innym miejscu. Te nakłady będą musiały
być kontynuowane. W budynkach socjalnych mieszkają ludzie z marginesu społecznego.
Umieszczenie tam ludzi biednych, ale dbających o mieszkania byłoby dla nich krzywdzące.
Poza tym, w mieszkaniach socjalnych muszą być także woda, ogrzewanie, prąd, itp. Burmistrz
zaproponował umieszczanie w nagrodę w nowych budynkach tych ludzi, którzy dbają o lokale,
a pozostałych kwaterowanie w pozostałych lokalach mieszkalnych.
Przewodniczący Zdzisław Bujnowski zapytał, czy jest tak, że osoby otrzymujące dodatek
mieszkaniowy mają dodatkowo zwroty z niego. Dodał, że był świadkiem, gdy jedna osoba
w kasie odbierała pieniądze.
Andrzej

Kolodziejczyk

mieszkaniowy

- Prezes

składa się

z

Towarzystwa

dwóch

części:

Społecznego

odpowiedział, że dodatek

funduszy na czynsz

oraz

ogrzewanie.

Jeżeli w czynszu nie jest zawarte ogrzewanie to osoba otrzymująca dodatek otrzymuje gotówkę
na kupno opału.
Informacja

o stanie i zasobach mieszkaniowych

gminy oraz nakładach finansowych

poniesionych na gospodarkę mieszkaniową stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Brak radnego Tomasza Budzyńskiego.
V^

ad. 9
1. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska - Garbacz wniosła w imieniu Burmistrza Drawska
Pomorskiego o zmianę klasyfikacji budżetowej środków unijnych - tzw. „czwarta cyfra"
oznaczająca źródło pochodzenia środków - zostanie zmieniona z 8 na 7 na podstawie
rozporządzenia

Ministra

Finansów

dotyczącego

klasyfikacji

dochodów,

wydatków,

oraz rozchodów i przychodów.
Przewodniczący Jarosław

Zduńczyk

poddał pod głosowanie powyższy wniosek: 13 za

(jednogłośnie).
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Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za
(jednogłośnie).
Uchwała Nr XLIX/415/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 została podjęta jednogłośnie
l stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego
przez Powiat Drawski.
Radny Włodzimierz Matusiak powiedział, że Powiat Drawski stawia radę pod ścianą. Zdanie
w uzasadnieniu mówiące, że jeżeli gmina nie dofinansuje, to inwestycja będzie jak dotychczas
przekładana na następny rok, jest głupie.
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że chodzi o to, iż gmina wykazuje dobrą wolę,
zostanie na to zwrócona uwaga.
Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za
(jednogłośnie).
Uchwała Nr XL IX/416/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego
przez Województwo Zachodniopomorskie.
Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za
(jednogłośnie).
Uchwała Nr XLIX/417/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Województwo
Zachodniopomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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4. Projekt uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości.
Przewodniczący Rady wniósł o zdjęcie z obrad powyższego projektu.
Burmistrz Drawska Pomorskiego

powiedział, że firma potwierdziła chęć inwestowania.

Zasada użytkowania wieczystego jest stosowana przez gminę, aby mieć zapewnienie,
że inwestor wykona inwestycję. W Unii Europejskiej nie istnieje takie pojęcie, tylko własność.
P. Andre Gerstner płaci 14.000 zł rocznie opłaty. Kiedy wpłynął wniosek o kupno
nieruchomości, to p. Hołubicka wyliczyła, że gmina właściwie żadnego zysku z tego nie będzie
miała. Do budżetu gminy wpłynęłaby kwota ok. 100.000 zł jako różnica między wyceną
nieruchomości na własność a kwotą użytkowania wieczystego.

Burmistrz ma prawo

do podwyższenia wartości działki. Prezes Gerstner został uprzedzony, że gmina nie zrezygnuje
z kary, jeżeli w terminie nie zostanie zakończona inwestycja (zgodnie z umową 10% wartości).
Jeżeli Burmistrz podwyższy wartość działki, to padnie pytanie, czy gmina chce inwestora.
Dlatego, Burmistrz nie skorzystał ze swojej możliwości podwyższenia wartości.
Zastępca Burmistrza - Marek Tobiszewski powiedział, że procedura powstania zakładu
jest na etapie projektowania koncepcji zagospodarowania terenu jako początek realizacji
dokumentacji technicznej na podstawie, której zostanie wykonany projektu.
Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że inwestor wcześniej nie mógł rozpocząć inwestycji
ze względu na to, że nie pozwalało na to prawo. Burmistrz dodał, że zamiast kwoty ok. 34.000
zł kary, może wpisać 200.000 zł kary za niedotrzymanie umowy.
Przewodniczący Rady wycofał swój wniosek.
Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie wprowadzenie kwoty 200.000 zł
jako kary za niedotrzymanie warunków umowy: 13 za (jednogłośnie).

O
Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za
(jednogłośnie).
Uchwała Nr XLIX/418/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zgody na zbycie nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
5. Projekt uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości.
Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 10 za,
O przeciw, 3 wstrzymujące się (jednogłośnie).
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Uchwala Nr XLIX/419/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zgody na zbycie nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
6. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Drawsko Pomorskie.
Radny Włodzimierz Matusiak powiedział, że w §19 pkt 3, 4 i 6 jest zapisane psy „inne
zagrażające otoczeniu". Zapytał, kto określa te psy.
Zastępca Burmistrza powiedział, że jest określonych 11 ras niebezpiecznych. Jeżeli zajdzie
sytuacja, która wskazuje na to, że pies jest niebezpieczny to wtedy może uznać
to np. właściciel.
Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że zostaną zmienione te zapisy. Właściciel wie, któremu
psu należy założyć kaganiec, a jeżeli zajdzie niebezpieczna sytuacja to wtedy Straż Miejska
wypisze mandat.
W toku dyskusji radni chcieli wykreślenia drugiego zdania w pkt 4 §19.
Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za
(jednogłośnie).
Uchwała Nr XLIX/420/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
7. Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Drawsko Pomorskie.
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że państwo Kruger wydają gazetę „Dramburger
Zeitung", która zawiera liczne materiały dotyczące Drawska. W tym roku gazeta będzie
obchodziła 60 - lecie. Będzie spotkanie podsumowujące działalność. Miłym akcentem,
uhonorowania tych państwa byłby ten tytuł. Jest to tylko kwestia polityczna, nic więcej.
Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 8 za,
O przeciw, 5 wstrzymujących się (jednogłośnie).
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Uchwala Nr XLIX/421/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Drawsko Pomorskie została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
8. Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Drawsko Pomorskie.
Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 8 za,
O przeciw, 5 wstrzymujących się (jednogłośnie).
Uchwała Nr XLIX/422/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Drawsko Pomorskie została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
C

9. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla gminy Drawsko Pomorskie".
Radny Roman Kanarek powiedział, że 19 marca 2010 r. Caritas obchodził 20 - lecie
działalności. Organizacja ta prowadzi działalność charytatywną, pomaga ludziom biednym.
Radny krótko przestawił historię powstania i działalności Caritas obu parafii. Caritas
jest organizatorem imprezy „Parafiada", która cieszy się szczególnym uznaniem.
Radny Czesław Faliński dodał, że oprócz rozdziału żywności, Caritas opiekuje się ludźmi
starymi i samotnymi.
Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 11 za,
O przeciw, 2 wstrzymujące się (jednogłośnie).
Uchwała Nr XLlX/423/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla gminy Drawsko Pomorskie"

została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
10. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu ..Zasłużony dla gminy Drawsko Pomorskie".
Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 11 za,
O przeciw, 2 wstrzymujące się (jednogłośnie).
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Uchwala Nr XLIX/424/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla gminy Drawsko Pomorskie"

została podjęta

Jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Radny Czesław Faliński zapytał, ile osób po zakończonej inwestycji na ul. Łąkowej podłączyło
się do instalacji.
Piotr Matusiak - Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji odpowiedział, że ok. 30%
nieruchomości.
Radny Romuald Kurzątkowski zapytał, z czego wynika inna tabela opłat przedstawiona
na dzisiejszej sesji.
Prezes Piotr Matusiak powiedział, że w wyniku analiz i rozmów zostały zmienione stawki
abonamentu. Było to już przedstawiane na komisjach stałych, tylko w roztargnieniu została
załączona inna tabela.
Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za,
O przeciw, l wstrzymujący się (jednogłośnie).
Uchwała Nr XLIX/425/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
12. Projekt uchwały w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat
Drawski.
Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za,
(jednogłośnie).
Uchwała Nr XLIX/426/2010

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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ad. 10
Przewodniczący

Rady

Miejskiej

w Drawsku Pomorskim poinformował, że Komisja

Organizacyjna odbędzie się 12 kwietnia 2010 r. o godz. 12.00. Następnie, odczytał życzenia
świąteczne dla radnych od grona pedagogicznego i uczniów gimnazjum. Złożył życzenia
świąteczne obecnym na sali.
Radna Zofia Nowicka zapytała, jak stoi sprawa przekształcenia gruntów.
Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że będzie rozmawiał z radcą prawnym,
czy gmina może zostać zwolniona z kosztów. Następnie, powiedział, że dwa tygodnie temu
odbyło się spotkanie z grupą mieszkańców Mielenka Drawskiego protestująca przeciwko
powstaniu kopalni. Zostali oni poinformowani o podjętych decyzjach. Pas ochronny został
zwiększony do 250 m. Droga gminna będzie utwardzona i będzie wytyczony pas
dla rowerzystów i pieszych. Eksploatacja będzie odbywała się w cyklu 8 -- godzinnym
od 7.00 do 18.00 w porze dziennej z wyłączeniem niedzieli i świąt. Osoby przybyłe
na spotkanie były zadowolone, ale przedstawiciel poprosił, aby spotkać się z inwestorem.
23 maja br. odbędzie się koncert w kościele. 27 maja 2010 r. będzie obchodzona 20. rocznica
samorządu. 9 kwietnia 2010 r. zostanie oddany hołd rodzinom ofiar katyńskich. Dwie rodziny
mieszkające w Drawsku Pomorskim posadzą dąb katyński. Dwa dni później w niedzielę
zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Gmina wystąpiła o przejęcie gruntu koło poczty.
Jest przygotowywany projekt na dofinansowanie remontu spichlerza Gropiusa, który zostanie
zaadaptowany na archiwum.

ad. 11
Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Jarosław
zamknął XLIX sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 13.10.

Protokołowała:

Przewodniczył:

I N S P E K T O R
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Zduńczyk

