
R A D A 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 XLV/09

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 30 grudnia 2009 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 wszystkich obecnych. Listy

obecności stanowią załącznik nr l do protokołu. Następnie, powiedział, że protokół

z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Nikt nie wniósł

do niego uwag, w związku z czym poddał pod głosowanie jego przyjęcie:

13 za (jednogłośnie). Potem, powiedział, że porządek posiedzenia (załącznik nr 2

do protokołu) radni otrzymali wraz z zawiadomieniami. Przypomniał, że można wnieść

do niego zmiany. W związku z tym, w imieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego

zaproponował:

- wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin

R - XXI: 13 za (jednogłośnie).;

- wycofanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy

na 2009 rok i wprowadzenie na jego miejsce innego o tym samym tytule: 13 za

(jednogłośnie).

Po zmianach porządek 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. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2010 rok - druk

nr 9.

1. Uchwalenie budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;

3) przedstawienie opinii Komisji Gospodarczo Finansowej Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Drawsku

Pomorskim;

4) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie przedstawionych opinii komisji Rady
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Miejskiej w Drawsku Pomorskim;

5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie;

6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok - druk nr /,

2) ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art. 191 ust. l ustawy

0 finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego

wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia

planu finansowego tych wydatków - druk nr 2,

3) zgody na zamianę nieruchomości - druk nr 3,

4) umiejscowienia Straży Miejskiej w Drawsku Pomorskim w strukturze Urzędu

Miejskiego w Drawsku Pomorskim - druk nr 4,

5) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 -

druk nr S,

6) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1 przeciwdziałania narkomanii oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 2010 - druk nr 6,

7) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej

na odcinku Drawsko Pomorskie - Woliczno" - druk nr 7,

8) przystąpienia gminy Drawsko Pomorskie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Rybacka „Partnerstwo Drawy" - druk nr 8,

9) zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI - druk nr 10.

9. Sprawy bieżące.

10. Zamknięcie posiedzenia.

ad. 2

Radny Kazimierz Pokutyński zapytał, czy na ul. Zamkowej nastąpi zmiana organizacji ruchu.

W czasie remontów obecna organizacja była uzasadniona, ale teraz można byłoby j ą zmienić,

aby spowodować płynniejsze poruszanie się pojazdów.

ad. 3

Zdzisław Bujnowski Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Drawsku

Pomorskim podziękował Burmistrzowi Drawska Pomorskiego oraz radnym Rady Miejskiej



w Drawsku Pomorskim za dobrą współpracę w 2009 r., a szczególnie za decyzję o remoncie

świetlicy przy ul. Gierymskiego.

Helena Lemańska -- Sołtys Sołectwa Mielenko Drawskie podziękowała Burmistrzowi

Drawska Pomorskiego za współprace, zwłaszcza w zakresie organizacji transportu dla dzieci.

Ponadto, złożyła podziękowania radnym oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.

Mariusz Rufkiewicz - Sołtys Sołectwa Jankowo podziękował za załatwienie prądu. Dodał,

że jest to zrobione tymczasowo. Zapytał, czy jeszcze będzie to zrobione dokładnie. Ponadto,

zapytał:

1. Czy jest realna zmiana wykładziny w świetlicy jeszcze w tym roku?

2. Czy w tym roku zostanie zakupiony chociaż jeden komputer do świetlicy?

3. Co ze spichlerzem w Jankowie?

Regina Wiśniewska - Sołtys Sołectwa Linowo zapytała, czy będzie możliwość zrobienia

500 m chodnika przy drodze powiatowej w 2010 r. Wtedy cała wieś miałaby chodnik. Pani

Sołtys dodała, że ogrzewanie elektryczne na świetlicy jest bardzo drogie, ale musi je włączać,

bo przy mrozach zamarza woda w rurach, a poza tym młodzież chciałaby korzystać

z tej świetlicy. W związku z tym, poprosiła o zatrudnienie świetliczanki. Poza tym, trzeba

zburzyć ścianę w świetlicy. Na zakończenie Sołtys podziękowała za współpracę w 2009 r.

Jerzy Żółtowski - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt" powiedział, że na lata 2009 -

2011 była przewidziana przebudowa dróg osiedlowych przejętych przez Gminę

od Spółdzielni (m.in. Prusa, Mickiewicza). Prezes apelował o to, aby znalazły się środki

na ich remont w budżecie na 2010 rok w przewidzianej kwocie 300 tyś. zł. Nie można czekać

kolejnych lat. Apelował, aby przeznaczyć na to 300 tyś. zł, bo mieszkańcy potrzebują miejsc

parkingowych i dogodnych warunków do poruszania się.

Jan Barczak - mieszkaniec Drawska Pomorskiego powiedział, że „kończy się rok 2009

i jest on troszeczkę nie do końca spełnionych marzeń i życzeń, jakich sobie życzył pan

burmistrz, w ogóle i cała rada. Myślę, że szereg zadań zostało zrealizowanych, szereg zostało

niezrealizowanych, może i dobrze, bo jakby miały być zrealizowane byle jak to może

i dobrze. Panie burmistrzu, chciałbym zadać panu cztery pytania:

I tak po pierwsze, na ostatniej sesji skierowałem do pana zapytanie, co się dzieje, że nasi

mieszkańcy nie mogą wywozić śmieci na wysypisko miejskie, nie raczył pan odpowiedzieć,

chciałbym konkretną usłyszeć odpowiedź, czy ta uchwała, która była zatwierdzona

przez radę, że raz w miesiącu można było wywozić, jest po prostu nieczytelna, nieaktualna

i proszę odpowiedzieć mieszkańcom to w gazecie, jak pan medialnie to robi. Prosiłbym,

żeby pan to napisał, że uchwała nie obowiązuje i państwo nie będziecie wywozić śmieci.
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Po drugie mam tu pod bokiem pana prezesa, do którego się ładnie ukłonie i zapytam:

od pewnego czasu jeżdżąc po mieście słyszę wyziewy, nieprzyjemne wyziewy, smrody

z kanalizacji. Nie jest to tylko Drawsko, ale również i wioski, między innymi Gogółczyn,

jak się przejeżdża tam normalnie wytrzymać nie idzie. Chciałbym zapytać, co jest powodem,

że takie są właśnie sytuacje, czy jakieś cofki, jakieś zawirowania występują, chciałbym

się zapytać. Po trzecie panie burmistrzu, chciałbym żebyście państwo skierowali,

nie ma akurat pani z agencji rolnej, ale w miejscowości Gogółczyn, po starym oczyszczalni

wodnej jest bardzo dużo eternitu wywalone i to jest potłuczony, porozwalany i chwała,

że ten eternit tu na Kłosach został usunięty, chwała, że na Koleśnie został usunięty, jestem

naprawdę dumny z tego i muszę tej pani z agencji, z którą jeździłem, pokazywałem te miejsca

podziękować, mimo, że jej tu nie ma. Może się pan burmistrz śmiać, bo pan burmistrz tylko

to potrafi robić, więcej nic. Następne moje pytanie panie burmistrzu, chciałbym zapytać,

co się dzieje z mieszkanką Konotopu, panią Gnatowską. Kiedy sprawa zostanie załatwiona,

kiedy ta osoba będzie miała wodę w mieszkaniu, kiedy będzie miała wszystko porobione,

między innymi blacha, czy tam coś leży w szopce i dach jest niezrobiony do tej pory,

jak leciało tak wszystko leci. Chciałbym się zapytać, kiedy to wszystko będzie wreszcie

zrobione, bo to aż wstyd tam jechać do tego Konotopu i w ogóle wstyd patrzyć w oczy

tej kobiecie, a pan burmistrz potrafi się tylko głupio uśmiechać i nic nie robić,

tylko obiecywać. Dziękuję bardzo".

Zbigniew Szwajkowski ze Związku Emerytów i Rencistów powiedział, że ma nadzieję,

iż w zatwierdzanym dzisiaj budżecie na 2010 rok znalazły się środki dla seniorów.

Podziękował za tymczasową współpracę i życzył pomyślności w 2010 r.

ad. 4 i 5

Magdalena Ligocka - Sołtys Sołectwa Konotop odpowiedziała panu Janowi Barczakowi,

że prace są w toku. Dach został położony, rynny zamontowane, robotnicy muszą

tylko posprzątać. Dalsza część remontu będzie realizowana po Nowym Roku.

Burmistrz Drawska Pomorskiego - Zbigniew Ptak zaproponował połączenie punktów

4 i 5 porządku obrad. Obecni radni wyrazili zgodę. Burmistrz odpowiedział:

l- Radnemu Kazimierzowi Pokutyńskiemu: Po decyzji Rady Powiatu Drawskiego

zostały przyjęte inwestycje drogowe do realizacji, stąd do jesieni 2010 r. zmiana

organizacji ruchu nie będzie dokonana. Będą przebudowywane ulice Obrońców

Westerplatte i Królewiecka (dofinansowanie 50% dla powiatu), a także Gudowo

(kompleksowa przebudowa - 1,2 min zł cała inwestycja, przebudowa chodników



i dobudowanie nowych, wymiana oświetlenia), połączona z II etapem zadania „droga

Mielenko Drawskie -- Gudowo". Burmistrz dodał, że zaproponował zwiększenie

dotacji do 1,5 min zł po to, aby zrobić chodniki i podjazdy do domów w Linownie

i rozpocząć Jankowo lub Mielenko Drawskie.

2. Sołtysowi Mariuszowi Rufkiewieżowi: Jeżeli chodzi o prąd to cała sieć będzie

wymieniana. Po zimie urząd powróci do tematu wykładziny w świetlicy,

bo najprawdopodobniej będzie trzeba ją kłaść na gorąco. Jankowo otrzymało 7 tyś. zł

na zakup komputerów. Na ferie powinny one już być do dyspozycji dzieci

i młodzieży. Prace zabezpieczające spichlerza zostały zakończone. Nie można

przygotować dokumentacji obiektu, bo trwa procedura dokonania zmian w planie

zagospodarowania przestrzennego. W tej chwili prace remontowe polegałyby tylko

na przygotowaniu obiektu do przechowywania zboża, zgodnie z jego pierwotnym

przeznaczeniem. Największe problemy z uzgodnieniem planu gmina

ma z konserwatorem zabytków.

3. Sołtysowi Reginie Wiśniewskiei: Ściany będą wyburzane. Pani pracująca w świetlicy

będzie zatrudniona tylko na okres ferii, bo później w obiekcie będzie trwał remont.

4. Prezesowi Jerzemu Żółtowskiemu: Na drogach osiedlowych, poza utrzymaniem

zimowym, w roku 2010 remonty nie będą prowadzone. Wyraźnie Burmistrz wyraził

to zdanie na spotkaniu z dużą grupą mieszkańców oraz z zarządem. Drogi osiedlowe

nie są drogami złymi, a gminy przejęły je z mocy ustawy. Środki będą zapisane

w projekcie budżetu na 2011 r.

5. Mieszkańcowi Janowi Barczakowi: „Nie ma takiej uchwały. Ja już po raz kolejny,

krótko, treściwie, bo tutaj chodzi o zapytanie pana Barczaka, który jest w ogóle

niezorientowany o co pyta. Ja składam taką propozycję, z czego będę dumny, bardziej

niż, żeby pan przed sesją przyszedł, ja panu powiem, jak trzeba ułożyć tego typu

pytanie i wtedy pan mi je na sesji zada, co będzie odpowiadało realiom, niech pan

słucha teraz, realiom tej gminy. Nie ma uchwały, nie ma Gogółczyna,

więc nie odnoszę się do pytań, bo po prostu pytania nie dotyczą Gminy Drawsko

Pomorskie".

Piotr Matusiak - Prezes Zakładu Usług i Kanalizacji odpowiedział, że z kanalizacji śmierdzi.

Jest to pytanie retoryczne, bo z kanalizacji śmierdzi. W kanalizacji jest coś, co powoduje,

że z kanalizacji zapach się wydziela. Nie ma zgłoszeń mieszkańców w tej sprawie.

Burmistrz Zbigniew Ptak przedstawił informację o działalności w okresie między sesjami:

- Gmina otrzymała prawie 2,5 min zł na renowację dworca kolejowego;



- Jest pozytywna decyzja dotycząca dofinansowania modernizacji kina „Drawa"

i jego przebudowy na Drawskie Centrum Kulturalne. Zakończył się etap wyłaniania

wykonawcy. Wkład gminy, przy dofinansowaniu Powiatu Drawskiego w kwocie 800 tyś.

zł rocznie przez trzy lata, powinien zamknąć się w kwocie 4 min zł;

- Został złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę dróg;

- W 2010 r. Kabel Technik rozpocznie inwestycję przy ul. Starogrodzkiej.

ad. 6

Przewodniczący Jarosław Zduńczyk powiedział, że na połączonym posiedzeniu komisji

stałych Rady, został złożony wniosek o wprowadzenie do Planu Pracy Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim na 2010 r. w miesiącu styczniu tematu „Ocena budownictwa

komunalnego oraz wnioski wynikające z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim w zakresie działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej".

Innych wniosków nie było. Jednocześnie przypomniał, że plan pracy jest „ruchomy"

i na wniosek radnych lub mieszkańców może ulegać zmianie.

Plan Pracy Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2010 rok został przyjęty

przez aklamacją i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W tym miejscu nastąpiła przerwa.

ad. 7

Przewodniczący Jarosław Zduńczyk powiedział, że projekt uchwały budżetowej powinien

zostać odczytany, ale ze względów obiektywnych, nie będzie. Wszyscy radni otrzymali

projekt wcześniej i mogli się z nim zapoznać. Następnie, odczytał opinię Regionalnej Izby

Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy na 2010 r., która stanowi załącznik nr 4

do protokołu.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że wczoraj wprowadził w błąd radnego Czesława

Falińskiego. Miasteczko ruchu drogowego będzie usytuowane przy brzózkach

przy ul. Mickiewicza. Prace będą trwały w miesiącach kwiecień, maj. Wartość kosztorysowa

wynosi ok. 150 tyś. zł.



Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wnioski Burmistrza Drawska

Pomorskiego do projektu budżetu gminy na 2010 rok złożone po dniu 15 listopada 2009 r.:

1. Dział 010 - 01010 §6050

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko - Żółcin - Żółte - Rydzewo - Nętno -

Lasocin - Łabędzie" - zmniejszenie o 470.000 zł: 13 za (jednogłośnie);

2. Dział 926-92601 §6050

„Budowa hali widowiskowo - sportowej przy ul. Gajowej" - zmniejszenie o 500.000 zł:

14 za (przyszedł radny Teodor Daciów, jednogłośnie);

3. Dział 600 - 60016 Transport i łączność §6050

„Budowa nawierzchni ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej do garaży na odcinku

od ul. Królewieckiej do ul. Kościuszki" - zwiększenie o 15.000 zł: 15 za (przyszedł radny

Tomasz Budzyński, jednogłośnie);

4. Dział 700 - 70005 Gospodarka mieszkaniowa §4300 „Rozbiórka budynków

mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Sikorskiego nr 6, nr 8 i nr 10" - zwiększenie

0 300.000 zł: 15 za (jednogłośnie);

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa §3000,4300

„Obsługa monitoringu miejskiego" - zwiększenie o 25.000 zł: 15 za (Jednogłośnie);

„Wsparcie KPP w Drawsku Pomorskim zakup kompletnych drzwi biurowych

1 podłogowych płytek gresowych oraz materiałów budowlanych na wymianę podłóg

na korytarzach komendy" - zwiększenie o 25.000 zł: 15 za (jednogłośnie);

6. Dział 900 - 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska §6050 „Budowa

instalacji rozsączania odcieków na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim" -

zwiększenie o 25.000 zł: 15 za (jednogłośnie);

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego §6050 „Rewitalizacja i zmiana

funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim" - zwiększenie o 500.000 zł: 15 za

(jednogłośnie);

8. Dział 926 Kultura fizyczna i sport „Dotacja na upowszechnianie rozwoju piłki nożnej"

§2820 - zwiększenie o 60.000 zł: 15 za (jednogłośnie);

„Budowa boiska wiejskiego w Suliszewie" §6050 - zwiększenie o 10.000 zł: 15 za

(jednogłośnie);

„Remont boiska w Jankowie" §4270: 15 za (jednogłośnie).



Roman Kanarek - Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Finansowej przeczytał opinię

Komisji Gospodarczo - Finansowej o projekcie budżetu na 2010 r. (załącznik nr 5

do protokołu).

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej

oraz Komisji Gospodarczo Finansowej są pozytywne. W styczniu 2010 r. będzie

modyfikacja budżetu, bo zmienią się kwoty zadań inwestycyjnych. Poziom deficytu znacząco

spadnie po wprowadzeniu zdobytych środków Unii Europejskiej. Udało się stworzyć jeden

z lepszych budżetów nastawionych na inwestycje.

Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska - Garbacz powiedziała, że gmina nie wzięła

planowanych kredytów w kwocie ponad 4,1 min zł, w związku z tym, deficyt planowany

na ten rok według wskaźnika 30,2%, (zadłużenie na koniec roku w stosunku do planowanych

dochodów wyniesie 30,2 %), mniej więcej w tym roku osiągnie poziom 22%. Natomiast,

na rok 2010 przewidywany wskaźnik 53,1% spadnie do poziomu 43 - 44%, oczywiście

przy założeniach zawartych w projekcie budżetu. Ww. wskaźnik spadnie jeszcze

po pozyskaniu środków zewnętrznych.

Radny Roman Kanarek powiedział, że jeżeli mówi się o wieloletnim programie

inwestycyjnym, to są one tworzone, by ich realizacja nie zależała od polityków

i kadencyjności. Dodał, że ma nadzieję, iż drogi osiedlowe na terenie Spółdzielni

Mieszkaniowej „ Świt" także zostaną zrobione, będzie się o to upominał.

Radny Kazimierz Pokutyński pogratulował stworzenia budżetu odważnego i przebojowego.

Radna Zofia Nowicka powiedziała, że radny Roman Kanarek używa niemalże szantażu.

Dodała, że jest mnóstwo innych ważnych potrzeb na terenach wiejskich.

Radny Roman Kanarek powiedział, że wniosek o remonty dróg osiedlowych na Osiedlu

Toruńskim był złożony wcześniej niż np. wniosek o drogi osiedlowe w Suliszewie. Dodał,

że należy także brać pod uwagę kolejność.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że w miarę możliwości, będą robione te inwestycje,

które będą dobre dla społeczeństwa.

Radny Romuald Kurzątkowski powiedział, że radny Roman Kanarek ma prawo wyrazić

swoje zdanie. Dobrze, że są realizowane inwestycje z zakresu dziedzictwa kulturowego

(dworzec, kino). Wydatki na oświatę będą duże. Radny nawiązał także do wież kościelnych

i ich rewitalizacji. Zakończył mówiąc, że budżet i działania przyniosą efekty, a kwestie dróg

i połączeń zostaną zamknięte, jak należy w części pomocnej, południowej i środkowej.



Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że doszło do spotkania z duchownymi w sprawie

odnowy wieży kościoła w Mielenku Drawskim, w Drawsku Pomorskim i wieży kościoła

w Gudowie.

Radny Wacław Skibiński powiedział, że już teraz widać, że ok. 50% deficytu nie zostanie

wykorzystane. Dlatego, nie zasypując gruszek w popiele, należy pisać wnioski i pozyskiwać

środki. Trzeba to robić nie patrząc na zadłużenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010:

14 za (wyszedł radny Tomasz Budzyński, jednogłośnie).

Uchwała Nr XLV/385/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 erudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Jarosław Zduńczyk podziękował Burmistrzowi Drawska Pomorskiego

oraz Skarbnikowi Gminy za stworzenie tego budżetu.

Burmistrz Zbigniew Ptak podziękował Skarbnikowi Gminy za zaangażowanie w tworzenie

budżetu oraz Radzie Miejskiej w Drawsku Pomorskim za jego przyjęcie.

Przyszedł radny Tomasz Budzyński.

ad. 8

1. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Przewodniczący Jarosław Zduńczyk powiedział, że zmiany przedstawione w dzisiaj

dostarczonym projekcie uchwały zostały omówione na połączonym posiedzeniu komisji

stałych.

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 14 za (wyszedł radny Tadeusz Pilipiec, jednogłośnie).



Uchwała Nr XLV/386/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art.

191 ust, l ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu

dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym

oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Skarbnik Jadwiga Jędrzejewska - Garbacz w imieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego

złożyła wniosek wykreślenie pozycji dotyczącej wykonania zadaszenia w kwocie 11 tyś. zł.

Wyjaśniła, że była obawa, iż wykonawca nie zdąży zakończyć zadania ze względu na mokre

drewno, które musiało wyschnąć. Jednak zadanie zostało wykonane w terminie.

Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy wniosek: 14 za

(przyszedł radny Tadeusz Pilipiec, wyszedł radny Romuald Kurzątkowski, jednogłośnie).

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLV/387/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art. 191 ust, l ustawy

o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku

ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych

wydatków została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

3. Projekt uchwały w sprawie zgody na zamianę nieruchomości.

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLV/388/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zgody na zamianę nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik

nr 9 do protokołu.
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4. Projekt uchwały w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Drawsku Pomorskim

w strukturze Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLV/389/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 srudnia 2009 r.

w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Drawsku Pomorskim w strukturze Urzędu

Miejskiego w Drawsku Pomorskim została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10

do protokołu.

r
5. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na rok 2010.

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 15 za (przyszedł radny Romuald Kurzątkowski, jednogłośnie).

Uchwała Nr XLV/3 90/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

6. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz ochrony ofiar przemocy

w rodzinie obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 2010.

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 14 za (wyszła radna Zofia Nowicka, jednogłośnie).

Uchwała Nr XLV/391/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 srudnia 2009 r.

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

i przeciwdziałania narkomanii oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obowiązującego
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na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 2010 została podjęta jednogłośnie i stanom

załącznik nr 12 do protokołu.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania

pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Drawsko Pomorskie - Woliczno".

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLV/392/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 srudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej

na odcinku Drawsko Pomorskie - Woliczno" została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik

nr 13 do protokołu.

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Drawsko Pomorskie

do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy".

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLV/393/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 srudnia 2009 r.

w sprawie przystąpienia gminy Drawsko Pomorskie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Rybacka „Partnerstwo Drawy" została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14

do protokołu.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI.

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XLV/394/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 srudnia 2009 r.

w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI została podjęta jednogłośnie

j stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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ad. 9

Przewodniczący Jarosław Zdunczyk poinformował, że Komisja Organizacyjna odbędzie

się 11 stycznia 2010 r. o godz. 12.00

ad. 10

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Jarosław Zdunczyk

zamknął XLV sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 13.30 i zostało zarejestrowane na płycie CD.

Protokołowała:

l N S R E K T O R

mgr Elżbietalfomorowska

Przewodniczył:
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