R A D A M I E J S K A
w Drawsku Pomorskim
ui.Gen.Wł.Sikorskiego41
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094-3633485; fex. 094-3633113

PROTOKÓŁ NR LIII/10

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 07 czerwca 2010 r.
w sali 211 Urzędu Miejskiego

ad. l
Posiedzenie otworzył i jego obradom przewodniczył Jarosław Zduńczyk - Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Powitał obecnych radnych, Burmistrza Drawska
Pomorskiego - Zbigniewa Ptak oraz Skarbnika Gminy - Jadwigę Jędrzejowską - Garbacz.
Przedstawił porządek posiedzenia, który wyglądał następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez
gminę Drawsko Pomorskie przedszkoli publicznych.
3. Sprawy bieżące.
4. Zamknięcie sesji.

ad. 2
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że Prokuratura Rejonowa w Drawsku
Pomorskim zaskarżyła uchwałę Rady Miejskiej dotyczącą opłat za przedszkole
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W odpowiedzi na skargę proponowane
jest podjęcie uchwały, która dostosuje opłaty do wymogów prawnych. Chodzi głównie
o określenie dokładnie za co jest pobierana tzw. opłata burmistrzowska. Rodzice nie ponoszą
odpłatności za 5 godzin przebywania dziecka w przedszkolu. Pozostałe 4,5 godziny rodzice
opłacają. Na podstawie kalkulacji wychodzi, że pełny koszt to 187,20 zł. Należy podjąć
decyzję dotyczącą kwoty. Dla rodziców kalkulacja jest mniej korzystna niż stawka
dotychczasowa, która wynosi 80 zł. Nowa odpłatność obowiązywałaby od l września 2010 r.
do 31 grudnia 2010 r. Burmistrz Zbigniew Ptak zaproponował, żeby zostawić taką samą
stawkę do końca roku.
Skarbnik Gminy powiedziała, że w
być podejmowana w październiku br.

takim przypadku

nowa uchwała musiałaby

Wyszedł radny Eugeniusz Storoniak.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział , że zwiększenie stawki może skutkować zabieraniem
dzieci z przedszkoli po pięciu godzinach.
Ustalono stawkę 90 gr za godzinę.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat
za świadczenia prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie przedszkoli publicznych
ze stawką 90 gr za godzinę: 10 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr LIII/443/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie
przedszkoli publicznych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Burmistrz Drawska Pomorskiego wniósł o wprowadzenie do porządku projektu uchwały
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010.
Skarbnik Gminy przedstawiła i wyjaśniła zmiany.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie powyższego projektu uchwały
pod obrady: 10 za (jednogłośnie).
Następnie, ponieważ żadnych uwag do projektu nie było, Przewodniczący Rady poddał
go pod głosowanie: 10 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr LJII/444/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 7 czerwca 20 J O r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Burmistrz Drawska Pomorskiego wniósł o wprowadzenie do porządku projektu uchwały
w sprawie zgody na zbycie nieruchomości. Przedstawił sprawę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie powyższego projektu uchwały
pod obrady: l O za (jednogłośnie).
Następnie, ponieważ żadnych uwag do projektu nie było, Przewodniczący Rady poddał
go pod głosowanie: 10 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr LHI/445/20łO Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie zgody na zbycie nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
Burmistrz Drawska Pomorskiego wniósł o wprowadzenie do porządku projektu uchwały
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Burmistrz
wyjaśnił,
że
z
wieloma
sprawami
zakwestionowanymi przez
Wojewodę
Zachodniopomorskiego w regulaminie utrzymania czystości i porządku, urząd się nie zgadza.
Odczytał kwestionowane zapisy. Dodał, że odwołanie do Naczelnego Sądu
Administracyjnego będzie kosztowało 4,5 tyś. zł. Jeżeli odwołanie nie zostanie złożone
to uchwała będzie ważna, ale bez kwestionowanych zapisów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie powyższego projektu uchwały
pod obrady: 10 za (jednogłośnie).

Rudny Wacław Skibiński wniósł o pozostawienie regulaminu w wersji przyjętej
przez Wojewodę. Dodał, że gmina może ponieść koszty finansowe i niewiele na tym zyskać.
Złożył wniosek o wycofanie z porządku ww. projektu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Wacława Skibińskiego: 5 za,
l przeciw, 4 wstrzymujące się (większością głosów).
Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Zachodniopomorskiego stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim został wycofany z porządku.
Burmistrz Drawska Pomorskiego wniósł o wprowadzenie do porządku projektu uchwały
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie powyższego projektu uchwały
pod obrady: 10 za (jednogłośnie).
Skarbnik Gminy powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa kwestionuje finansowanie
wspólnot mieszkaniowych.
Ratlny Włodzimierz Matusiak powiedział, że mogą być sytuacje osób prywatnych,
które za grosze kupią nieruchomość, a później wystąpią do gminy o dofinansowanie.
Radny Roman Kanarek powiedział, że i tak przyznanie dotacji będzie się wiązało
z podjęciem przez Radę Miejską odrębnej uchwały dotyczącej konkretnej sprawy.
Następnie, ponieważ innych uwag do projektu nie było, Przewodniczący Rady poddał
go pod głosowanie: 8 za, O przeciw, 2 wstrzymujące się (jednogłośnie).
Uchwała Nr LIII/446/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 2 dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została podjęta jednogłośnie
i_ stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że jest to dobre rozwiązanie. Zostaną
w ten sposób stworzone ramy do pomocy. Dodał, że zamierza złożyć wniosek
do konserwatora zabytków o ujęcie w rejestrze zabytków budynków w centrum miasta.
ad. 3

Eugeniusz Piecewicz — mieszkaniec Drawska Pomorskiego powiedział, że wojsko prowadzi
działania zmierzające do zmiany w granicach działek. Chce oznaczyć teren, który będzie
potrzebny do budowy ścieżki rowerowej. Mieszkaniec poprosił o przeprowadzenie rozmów,
które miałyby na celu przesunięcie granicy o 4 m.
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że nadleśnictwo i wojsko będą składały nowy
plan zagospodarowania lasu. Wtedy będzie możliwość zgłaszania wniosków.

Mieszkaniec Eugeniusz Piecewicz powiedział, że trzeba to zrobić szybciej, bo może
być za późno, jak już zrobią plan. Kolejna prośba dotyczyła sfinansowania druku wspomnień
Warszawianki, która została wywieziona na roboty przymusowe. Pani ma już 85 lat.
Jej wspomnienia są bardzo dobrze napisane. Byłyby dodawane do lokalnej gazetki. Wydruk
ich to koszt l tyś. zł.
Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że jest już to sfinalizowane.
ad. 4

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany Przewodniczący
zamknął LIII sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Jarosław

Posiedzenie trwało od godz. 13.00 do godz. 14.15.

Protokołowała:

Przewodniczył:

l NS PE KT OR
RjK?mgr Elżbieta Kdmorowska

4

Zduńczyk

