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

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

tel. 094-3633485; fax. 094-3633113 PROTOKÓŁ NR LYI/10

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 30 września 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.

Zbigniew Ptak Burmistrz Drawska Pomorskiego wręczył pamiątkowe dyplomy

w konkursie „Gmina Drawsko Pomorskie - gmina kwiatów i zieleni". W tym roku

po raz pierwszy nie było nagród, ponieważ fundusz w wysokości 15,000 zł.,

który był przeznaczony na nagrody w konkursie, został przekazany na pomoc dla powodzian.

Biorąc pod uwagę kryteria oceny podane w regulaminie konkursu, komisja przyznała miejsca

następującym uczestnikom:

W kategorii „najładniejsza posesja nierolnicza":

I miejsce - Państwo Danuta i Antoni Gabrysiak

II miejsce - Pani Irena Wołodźko

III miejsce - Państwo Eliza i Jerzy Zielińscy

W kategorii „najładniejsza posesja rolnicza":

I miejsce - Pan Waldemar Szokalski

W kategorii „najładniejsza miejscowość o rozdrobnionej zabudowie":

I miejsce - Żółcin

II miejsce - Zagozd



W kategorii „najpiękniejsza wieś":

I miejsce - Łabędzie

II miejsce - Żółte

III miejsce - Konotop

Burmistrz Drawska Pomorskiego wniósł o wprowadzenie punktu dotyczącego inwestycji

Kabel Technik. Informację przedstawi dyrektor ds. inwestycji p. Robert Aleszko.

Dyrektor Robert Aleszko powiedział, że firma nie zbyła nieruchomości pozyskanej od gminy.

Prezes Andre Gerstner rozważa oddanie sprawy do sądu wobec tych osób,

które rozpowszechniają nieprawdziwe informacje. W kwietniu tego roku została opracowana

koncepcja zakładu obejmująca halę - 5.000 m2 (lOOm x 50m) i teren pod rozbudowę (kolejne

5.000 m2). W lipcu br. Zakład Geologiczny w Poznaniu przeprowadził badania gruntu,

które potwierdziły trafność tego posadowienia działki. Nakłady na inwestycję wzrosną,

jeżeli chodzi o fundamenty, bo teren jest podmokły. 10.09.2010 r. Operator Energa wydał

warunki techniczne przyłączenia hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Podmiejskiej

w Drawsku Pomorskim. Decyzja środowiskowa jest gotowa. Jest karta rejestracyjna, mapy

do celów projektowych. Największym problemem będzie zapewnienie nitki gazowej -

Wielkopolska Spółka Gazownicza Zakład Gazownictwa w Koszalinie wydała decyzję

pozytywną. 10.09.2010 r. została podpisana z firmą projektową umowa w celu przygotowania

dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Planowane jest uzyskanie

go w zimie, aby ruszyć z pracami na wiosnę. Równolegle są prowadzone prace projektowo -

konstrukcyjne samej hali. Dyrektor na potwierdzenie swoich słów udostępnił do wglądu

dokumenty.

Burmistrz Drawska Pomorskiego dodał, że jest zapewnienie, iż sieć gazowa

będzie w 2011 r.

Radny Kazimierz Pokutyński zapytał, kiedy zostanie zakończony pierwszy etap inwestycji.

Dyrektor Robert Aleszko powiedział, że stan surowy zamknięty będzie gotowy na koniec

2011 r.

Radny Ireneusz Gendek zapytał, ile osób będzie zatrudnionych.

Dyrektor Robert Aleszko powiedział, że 200 osób i więcej. Firma ma kontrakty. Projekt

jest w taki sposób sporządzany, aby była możliwość podłączenia drugiej hali.

W tym miejscu ogłoszono przerwę.



Następnie, na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku

Pomorskim, 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: 13 za

(jednogłośnie).

Protokół nr LV/10 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 26 sierpnia

2010 r. został przyjęty jednogłośnie.

Następnie, Przewodniczący Jarosław Zduńczyk powiedział, że porządek posiedzenia

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

Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego poprosił o wprowadzenie następujących
c projektów uchwał:

- w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji

zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku: 13 za (jednogłośnie);

- w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski: 13 za

(jednogłośnie).

Po zmianach porządek posiedzenia przestawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Wnioski i zapytania mieszkańców.c*
4. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

6. Informacja o stanie przygotowań szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2010/2011.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 - druk nr 7,

2) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - druk nr 2,

3) dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski - druk

nr 3,

4) nieodpłatnego nabycia nieruchomości - druk nr 4,

5) uchylająca uchwałę w sprawie przekazania w zarządzanie Samorządowi

Mieszkańców Składników mienia komunalnego stanowiącego własność gminy

Drawsko Pomorskie - druk nr 5,
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6) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu związku między gminnego

zorganizowanego pod nazwą „Celowy Związek Gmin R - XXI" - druk nr 6,

7) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Suliszewo w Gminie Drawsko

Pomorskie na lata 2010 - 2020" druk nr 7,

8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko

Pomorskie - druk nr 8,

9) współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji

zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku - druk nr 9,

10) dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski - druk nr

10.

8. Sprawy bieżące.

9. Zakończenie posiedzenia.

ad. 2

Radny Czesław Faliński zapytał, kiedy będzie robiony chodnik po lewej stronie

ul. Złocienieckiej oraz jaki jest stan boiska „Orlik", bo podobno ma być zamknięty z powodu

uszkodzeń.

ad. 3

Helena Kaczmarkiewicz - Sołtys Sołectwa Mielenko Drawskie podziękowała Burmistrzowi

Drawska Pomorskiego za pomoc w organizacji dożynek, a także radnym i dzielnicowemu

Kiszko za całokształt współpracy.

Przyszedł radny Tomasz BudzyńsTd.

Mariusz Rufkiewicz — Sołtys Sołectwa Jankowo powiedział, że potrzebne jest oznakowanie

o wysokości i szerokości wiaduktu przed wjazdem z drogi krajowej koło wiaduktu. Kierowcy

nie znając wymiarów wiaduktu wjeżdżają samochodami, a później mają trudności

z zawróceniem. Na drodze powiatowej przy wylocie na Kumki i Jankowo nie ma znaków

kierunkowych.

Józef Więckowski Sołtys Sołectwa Suliszewo powiedział, że mieszkańcy skarżą

się na służby ratownicze w związku z używaniem przez nie sygnałów dźwiękowych

po godzinie 22.00.
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Zdzisław Bujnowski Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Drawsku

Pomorskim powiedział, że już wielokrotnie poruszał problem dopalaczy, ale nadal

będzie go drążył. Media donoszą, że osoby po zażyciu dopalaczy trafiają na oddziały

szpitalne. Zaproponował, aby Policja, Sanepid, księża i inne organizacje powołały komisję,

która kontrolowałaby punkt sprzedaży dopalaczy. Może ciągłe kontrole zmuszą do likwidacji

punktu. Przewodniczący apelował o wspólne znalezienie sposobu, by pozbyć się dopalaczy.

Jan Barczak mieszkaniec Drawska Pomorskiego powiedział: „Szanowny Panie

Przewodniczący, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Goście zaproszeni.

W związku z powyższym Panie Burmistrzu, iż szereg spraw się załatwia, ale szereg zostaje

bez echa to pierwsze to przede wszystkim podziękowanie za te barierki, które się wreszcie

znalazły i to mnie cieszy. Natomiast, Panie Burmistrzu, bardzo mi przykro, bo ta sprawa,

którą chciałem i chcę poruszyć już od kilkunastu lat jest wałkowana, chyba dwa czy trzy lata

i w dalszym ciągu nic się nie robi w tym temacie, żeby koło przedszkola ten parking

zlokalizować na Chrobrego. Byłem świadkiem, gdzie o mało karetka nie zabita dziecka,

które przechodziło zza samochodu, ulica jest zablokowana. Jadąc tam rano, wożąc wnuków

widzę co się tam wyprawia. Panie Burmistrzu, naprawdę jest to litość już w końcu do Pana,

bo naprawdę jak dojdzie do tragedii to będzie już wtedy na wszystko za późno, a jest miejsce

zlokalizowane bardzo piękne, tylko parking na dwadzieścia samochodów i jest naprawdę

rozwiązana sytuacja. Teraz, Panie Burmistrzu następna sprawa, widzę tutaj przebudowę

tej ulicy Grunwaldzkiej. Chciałbym zapytać Panie Burmistrzu, czy ktoś zapomniał,

czy po prostu ta lampa w tym środku tego parkingu będzie stała? W środku parkingu, Proszę

Państwa szykuje się normalnie lampę. No, wiecie co?. Ta lampa powinna

być już przeniesiona, bo tam jest krawężnik jest ustawiony teraz, wszystko jest elegancko

postawione, teraz będzie trzeba kopać, żeby lampę przestawić. Przepraszam Panie Burmistrzu

to się zaczyna od tylu robotę robić. Następna sprawa Panie Burmistrzu, tutaj Pan Radny

Faliński prosił o to, i to też już to dawno jest robione. Chodnik jest pięknie wykonany

z polbruku do końca ulicy Złocienieckiej, a o te cztery lampy to chyba trzeba porosić chyba

Pana Boga z góry. No, są słupy. Nie wiem, co stoi na przeszkodzie, że tych lamp

tam nie można założyć. Są słupy gotowe z liniami pod prądem, które tylko przyłączyć.

Następna sprawa, to jest zapytanie do Pana Prezesa TBS - u. Panie Prezesie, udziela Pan

odpowiedzi kobiecie z ulicy Westerplatte i Pan udziela nieprawdziwej odpowiedzi, proszę

Pana. Ponieważ ja 29 czerwca osobiście sprawę tej Pani stawiałem. Pan udziela, ja mam

akurat kopię tej odpowiedzi, proszę Pana i w punkcie 2 jest umieszczone, że Pan o niczym

nie wiedział, Pan był niewiarygodny na sesji. Proszę wziąć sobie scenogram sesji



i posłuchać. Tam pisze wyraźnie, co Bar czak powiedział. Następna sprawa, Panie Prezesie

wodociągów. Ja również z Panem na tej sesji nie stawiałem, ale z Panem rozmawiałem,

o kratce ściekowej w ulicy Kosynierów. Nie? Proszę Pana Pan mi mówi o Królewieckiej.

Mnie Królewiecka nie interesuje bo to jest powiatowa droga mnie ona nie interesuje. Mnie

interesuje ulica Królewiecka, gdzie kratka zaraz wpadnie do środka. I ja Pana prosiłem

o to, wiać teraz proszę Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, Pan jest osobą władną

zobowiązać te osoby, które odpowiadają za te sprawy, żeby to było zrobione. Następna

sprawa, Panie Burmistrzu, chciałbym się zapytać Pana, ile w tym roku zostało

uruchomionych studni na wypadek tak zwany „ w, bo z tego co wiem, to tylko koło jednego

Pana Radnego Kanarka, który sobie to wywalczył, studnia została zrobiona.

Poza tym, Poznańska nieczynna, Jasna nieczynna, proszę Pana, jeszcze trzecią zaraz Panu

też podam, proszą Pana też nieczynna, jest to ulica Jaśnmino..., Jasna, Mazurska

o. Następna jest Mazurska. Proszę Pana ja prosiłem, ludzie proszą, widzę, że nie ma reakcji

żadnej, więc zostawmy to w spokoju aż kiedyś wody braknie, zobaczymy, gdzie ci ludzie

bada chodzić po wodę. Skoro Państwo nawet beczkowozu porządnego nie macie do wody

wożenia. Dziękuję bardzo ".

ad. 4

Burmistrz Drawska Pomorskiego udzielił odpowiedzi:

- radnemu Czesławowi Falińskiemu: Remont chodnika po lewej stronie ul. Złocienieckiej

miał zakończyć się w dniu dzisiejszym (tak wynika z otrzymanej pisemnej informacji).

W ubiegłym tygodniu wykonawca wycofał się, więc termin zostanie przedłużony.

- sołtysowi Mariuszowi Rufkiewiczowi: Pismo w sprawie oznakowania dróg zostało

już wysłane.

- sołtysowi Józefowi Wieckowskiemu: Burmistrz powiedział, że nie potrafi odpowiedzieć,

jak prawnie wygląda używanie sygnalizacji dźwiękowej w porze nocnej. Wyjaśnienia zostaną

przedstawione na piśmie.

- przewodniczącemu Zdzisławowi Bujnowskiemu: Od kilku dni trwają intensywne dyskusje

na temat dopalaczy. Na gruncie gminy nie ma możliwości sprzedaży dopalaczy. Kontrola

została przeprowadzona przy pl. Konstytucji. Ukazała się informacja o nowelizacji aktu



prawnego, gdzie gmina sama będzie decydowała o ilości takich punktów (podobnie

jak o punktach sprzedaży alkoholu). Będą organizowane prelekcje w kościołach.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że „na pozostałe zapytania od początku roku,

w ubiegłym roku, dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu udzielałem obszernych

informacji, więc sprawa jest powszechnie znana. Dziękuję".

ad. 5

Burmistrz Drawska Pomorskiego poinformował o działalności w okresie między sesjami:

- zostały pozyskane kolejne środki finansowe z Unii Europejskiej w tzw. miękkich projektach

(zostało złożone 5 projektów w ramach Lokalnej Grupy Działania). 4 projekty otrzymały

dofinansowanie: wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszewie -- 96.236 zł, 2 projekty

na aktywizację w środowiskach wiejskich i projekt na rozszerzenie dni kulturalnych

w Drawsku Pomorskim - łącznie 50.000 zł. Jest przekazywany wspólny projekt z Powiatem

Drawskim w sprawie tzw. „schetynówek". Decyzja powinna być do końca października;

- gmina finalizuje rozmowy z firmą Invest Grup Polska w sprawie zagospodarowania terenu

obok Hotelu „Abrava";

- są kończone prace w sprawie przebudowy wjazdy do LIDL - a;

- pozostałe inwestycje są realizowane sprawnie i prawidłowo;

-jest spodziewany zwrot ponad 3.000.000 zł z refundacji inwestycji.

ad. 6

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że cieszyć się należy z tak realizowanego

budżetu, co potwierdza Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Finansowej. Gmina nie musi

zaciągać kredytów, mimo, że posiada upoważnienie Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Godne jest podkreślenia stała tendencja rozwoju gospodarczego. Burmistrz podziękował

za sprawną realizację budżetu.

Roman Kanarek - Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Finansowej odczytał opinię

o budżecie w imieniu trzech komisji stałych rady, które odbyły połączone posiedzenie.



Opinia stanom załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Jarosław Zduńczyk odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby

Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze

2010 r.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że gmina realizuje zadania dofinansowane,

ale finansowanie polega na refundacji. Najtrudniej jest prognozować wydatki i dochody,

bo nie wiadomo, co wymyśli państwo (np. podwyżki dla nauczycieli). Są problemy

ze znalezieniem wykonawców i zakupem surowców (np. mas bitumicznych). Inwestycje

są prowadzone wzorowo. Nie zawsze wpływają wpłaty od państwa na zadania zlecone

lub wpływają z opóźnieniem.

Radni przez aklamację pozytywne zaopiniowali sprawozdanie z realizacji budżetu

za pierwsze półrocze 2010 r.

W tym miejscu została ogłoszona przerwa.

Przyszedł radny Teodor Daciów. Brak radnych Zofii Nowickiej, radnego Kazimierza

Pokutyńskiego oraz radnego Tomasza Budzyńskiego.

ad. 7

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że założenia do budżetu gminy na 2011 rok

zostały szczegółowo omówione podczas posiedzeń komisji stałych.

Nikt nie wniósł żadnych uwag.

Założenia do budżetu na 2011 rok zostały przyjęte przez aklamację i stanowią załącznik nr 4

do protokołu.
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ad. 8

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

na rok 2010.

Burmistrz Drawska Pomorskiego wniósł o wprowadzenie zmian w ww. projekcie:

- Dz. 710 rozdz. 71014 §6060 Zakup i wdrożenie oprogramowania do publikacji w Internecie

danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz numeracji porządkowej

prowadzonej w gminie - 11.000 zł: 12 za (jednogłośnie);

- Dz. 754 rozdz. 75495 §4300 Monitoring i obsługa monitoringu miasta - 22.000 zł 12 za

(jednogłośnie);

Przyszła radna Zofia Nowicka.

- Dz. 754 rozdz. 75404 §3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - zakup

artykułów biurowych, sprzętu informatycznego, środków czystości oraz materiałów

do napraw i konserwacji pojazdów i budynku Komendy Powiatowej Policji w Drawsku

Pomorskim - 5.000 zł: 13 za (jednogłośnie);

- Dz. 801 rozdz. 80101 §4300 Zakup testów edukacyjnych Wałbrzyskich dla SP w Drawsku

Pomorskim - 4.500 zł: 13 za (jednogłośnie);

- Dz. 854 rozdz. 85410 §2320 Dotacja dla Powiatu Drawskiego na dofinansowanie remontu

instalacji oddymiającej budynku internatu przy ZSZ CKP w Drawsku Pomorskim - 20.000 zł:

13 za (jednogłośnie);

Przyszedł radny Kazimierz Pokutyński.

- Dz. 900 rozdz. 90095 §6050 Zakup przystanku - wiaty do Małego Jankowa - 5.000 zł:

14 za (jednogłośnie);

- Dz. 921 rozdz. 92120 §2720 Dofinansowanie dokumentacji projektu kościoła w Żółtym -

13.000 zł: 14 za (jednogłośnie).

Powyższe wydatki będą pokryte ze zmniejszenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym

p.n.: „Przebudowa ul. Obr. Westerplatte" (dotacja dla Powiatu) - 80.500 zł.



Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały wraz z wnioskami: 14 za (jednogłośnie).

Burmistrz Drawska Pomorskiego wniósł o wprowadzenie do WPI na 2011 rok 120.000 zł

na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu i przebudowy ulic w kwartale ulic

Fałata - Wywiórskiego: 14 za (jednogłośnie).

W związku ze złożonym przez Burmistrza Drawska Pomorskiego dodatkowym wnioskiem

Przewodniczący Rady Miejskiej unieważnił głosowanie nad projektem uchwały i ponownie

poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający wniosek o wprowadzenie zapisu

w WPI: 14 za (jednogłośnie).

Uchwala Nr LVI'474/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

2. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Brak radnej Zofii Nowickiej

Radny Wacław Skibiński powiedział, że maksymalna stawka za tzw. tereny poligonowe

wynosi 41 gr. Dodał, że są naciski o obniżenie jej. Złożył wniosek o obniżenie tej stawki

do 40 gr.

Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy wniosek: l za,

10 przeciw, 2 wstrzymujące się.

Wniosek nie został przyjęty.

Przyszła radna Zofia Nowicka.

Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:

13 za, O przeciw, l wstrzymujący się.
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Uchwała Nr LVI/475/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została podjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

3. Projekt uchwały w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego

przez gminę Bogatynia.

Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 14 za.

Uchwała Nr LVI/476/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez gminę Bogatynia została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

4. Projekt uchwały w sprawie współdziałania miedzy jednostkami samorządu

terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego

majątku.

Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 14 za.

Uchwała Nr LVI/477/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 września 2010 r.

•w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji

zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

5. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

zawarcia umowy dzierżawy.

Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 14 za.
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Uchwała Nr LVI/483/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ad. 9

Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poinformował, że:

- Komisja Organizacyjna odbędzie się 11 października 2010 r. o godz. 12.00;

- ostatnia sesja robocza w obecnej kadencji odbędzie się 28 października 2010 r.

o godz. 10.00;

- sesja uroczysta kończąca obecną kadencję odbędzie się 11 listopada 2010 r. o godz. 15.45.

Radny Ireneusz Gendek powiedział, że pozostał niesmak po zabraniu środków finansowych

przeznaczonych na konkurs „Gmina Drawsko Pomorskie - gmina kwiatów i zieleni".

Dodał, że można było zdjąć środki z innego zadania.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że był to szczytny cel.

Sołtys Wojciech Kowalczyk powiedział, że trzeba zmienić regulamin, aby sołectwo wygrane

mogło brać udział w następnym roku w konkursie. Następnie, podziękował za współpracę.

Przewodniczący Samorządu - Zdzisław Bujnowski powiedział, że Powiat Drawski zajął 23.

Miejsce jako najbogatszy powiat. Dodał, że może teraz nie będzie chciał od gminy pieniędzy

na ich zadania.

Sołtys Wojciech Kowalczyk powiedział, że ocena wsi miała być opisowa. Porosił

o przedstawienie oceny na Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Radny Romuald Kurzątkowski powiedział, że niestety on oraz radny Kazimierz Hnatkowski

nie będą mogli być obecni na sesji w październiku, bo będą w Powiecie Bad Segeberg.

Radny Włodzimierz Matusiak wnioskował o rozmowę z dowództwem w Olesznie w sprawie

amfiteatru, gdzie jest zakaz wstępu. Dodał, że wszedł na ten teren, aby tam posiedzieć, zaraz

zjawiła się żandarmeria. Radny chciał, aby tablica została zdjęta, bo to nie jest punkt

strategiczny dla wojska.
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Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że rozmowy trwają. Jeżeli gmina przejmie obiekt straci

z tego tytułu podatek, a wzrosną wydatki, bo będzie trzeba obiekt utrzymać.

Radny Włodzimierz Matusiak powiedział, że nie chodzi o przejęcie obiektu,

tylko

o zezwolenie na jego oglądanie.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że na sesji będzie nowy dowódca, więc będzie

można ten temat poruszyć.

ad. 10

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Jarosław Zduńczyk

zamknął LVI sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 12.10.

Protokołowała:

l N S P E K T O R

mgr Elżbieta Koęorowska

Przewodniczył:
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