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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 V/2011
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

odbytej 27 stycznia 2011 r.
w sali narad Urzędu Miejskiego

ad. l

Przewodniczący Rady Miejskiej - Czesław Faliński otworzył piątą sesję Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim. Powitał radne, radnych, burmistrza Drawska Pomorskiego, sołtysów,

zaproszonych gości i mieszkańców.

Następnie, Przewodniczący Czesław Faliński na podstawie listy obecności stwierdził

kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Listy obecności stanowią załącznik nr l do protokołu.

Potem, Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z sesji, które odbyły się 30 grudnia

2010 r. oraz 10 stycznia 2011 r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady. Nikt nie wniósł

do nich uwag. Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu:

- z 30 grudnia 2010 r.: 13 za (jednogłośnie) - Protokół nr Ul/2010 z sesji Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim odbytej 30 grudnia 2010 r. został przyjęty jednogłośnie:

- z 10 stycznia 2011 r.: 13 za (jednogłośnie) - Protokół nr IV/2Q10 z sesji Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim odbytej 10 stycznia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Czesław Faliński poinformował, że porządek obrad (załącznik nr 2) radni

otrzymali wraz z zawiadomieniami (załącznik nr 3). Przypomniał, że można wnieść do niego

zmiany. Nikt nie zgłosił uwag.

ad. 2

Radna Zofia Nowicka poprosiła o zajęcie się sprawą działania szpitala i dostępu

mieszkańców gminy do badań.

Radny Krzysztof Dyl powiedział, że mieszkańcy proszą o zlikwidowanie pasa zieleni

na ul. Łowickiej w celu zwiększenia dogodności odśnieżania i użytkowania ulicy.



ad. 3

Mariusz Rufkiewicz - Sołtys Sołectwa Jankowo powiedział, że w ubiegłym roku były

robione oględziny placów zabaw. Są uszkodzenia elementów drewnianych. Sołtys zapytał,

czy będzie to wymienione, a jeśli tak to kiedy. Dodał, że trzeba wymienić płytki na schodach

do świetlicy, bo po opadach deszczu lub śniegu są bardzo śliskie. Ponadto, należy zrobić

poręcz przy schodach, bo osoby starsze maj ą problemy z wejściem do świetlicy.;

Wojciech Kowałczyk - Sołtys Sołectwa Żółte zwrócił uwagę na funkcjonowanie przychodni

w Drawsku Pomorskim. Zostały wprowadzone limity na przyjęcia pacjentów. Na przyjęcie

do lekarza rodzinnego trzeba czekać 3 4 dni. Niezarejestrowane osoby czekają

pod gabinetem do godziny 18 - tej, później idą do starej przychodni, gdzie lekarze nie chcą

przyjmować twierdząc, że to obowiązek lekarzy rodzinnych. Pacjenci szukając porady

lekarskiej udają się do szpitala. Dopiero tam otrzymuj ą pomoc. Jest to poważny problem.

Józef Wiechowski - Sołtys Sołectwa Suliszewa powiedział, że na jesieni został położony

polbruk. Dzisiaj są to „fale Dunaju". Pan Kot został o tym powiadomiony i miało

być poprawione. Sołtys przyznał, że nie wie, czy inwestycja została już odebrana. Dodał,

że tak nie może pozostać.

Zdzisław Bujnowski - Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Drawsku

Pomorskim podziękował za podjęcie decyzji w sprawie świetlicy środowiskowej

przy ul. Gierymskiego. Dodał, że jego zdaniem jest to bardzo dobra decyzja.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że podziękowania można składać w punkcie

„Sprawy bieżące".

Jan Barczak mieszkaniec Drawska Pomorskiego powiedział, że otrzymał pismo

od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim, w którym został

poinformowany o przekazaniu pytań do Burmistrza Drawska Pomorskiego. Dodał,

że oczekuje na nie odpowiedzi do 7 lutego 2011 r. Następnie, powiedział, że gmina umarza

podatki „bankrutowi", „reanimowanemu pacjentowi", którym jest szpital. 30 tyś. zł

przekazane przez gminę zostało przeznaczone na aparat USG, z którego nie mogą korzystać

mieszkańcy. Następnie, zadał pytania:

l. „ Na jaką kwotę obecnie jest zadłużony Urząd Miasta i Gminy do chwili obecnej,

proszę mi na piśmie to powiedzieć.



2. W jakim terminie zacznie funkcjonować przez Pana wychwalany zakład TEKMAR,

pana Mariusza Piaseckiego w Janikowie, kiedy Pan obiecał lipiec, sierpień 2010 rok.

Panie Burmistrzu, ja się pytam, kto pójdzie do pracy do pana Piaseckiego za 3,50.

To jest po pierwsze.

3. Następne moje pytanie, Panie Burmistrzu, trzecie jest, kiedy wreszcie ktoś

się zainteresuje tymi psami, które łatają, robią odchody w piaskownicy w parku, dzieci

się, boją, bo latają wyżly, takie po pas wysokie, nikt nie reaguje na tą sytuacją.

Ja się pytam, jak długo to będzie jeszcze trwało. Bo to jest normalnie skandal. I proszę

wszystkie odpowiedzi na piśmie, konkretne i ja będę wiedział, co z tym fantem zrobić.

A jeszcze moje jedno pytanie. Panie Burmistrzu, czy prawdą jest, że decyzja została

zakwestionowana, co do kopalni żwirowni w Mielenku, bo czytałem dzisiaj w gazecie

to normalnie się roześmiałem. Dziękuję bardzo ".

ad. 4 i 5

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiadając radnej Zofii Nowickiej oraz sołtysowi

Wojciechowi Kowalczykowi powiedział, że jest zaplanowane spotkanie burmistrza, dyrektora

szpitala i p. Jankowiaka w sprawie zabezpieczenia opieki zdrowotnej. Nowa ustawa o opiece

zdrowotnej zmieniła zasady funkcjonowania przychodni. Tak działa system w Polsce

od l stycznia 2011 r. Mogą wystąpić problemy w dostępie do lekarzy rodzinnych. Badania

USG z kolei, są limitowane.

Odpowiadając na kwestię poruszoną przez radnego Krzysztofa Dyla Burmistrz powiedział,

że jest tworzona dokumentacja. Będzie ujęte w niej zmniejszenie pasa zieleni

oraz przeniesienie słupa ogłoszeniowego.

Burmistrz Zbigniew Ptak poinformował o następujących sprawach:

Zespół radców pracuje nad dokumentacją dotyczącą ustanowienia stref płatnego

parkowania w obrębie pl. Konstytucji.

- Odbyło się spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. Jest dokumentacja

na remont ul. Starogrodzkiej. Konieczne będzie wykonanie badań drożności sieci

kanalizacyjnej, aby stwierdzić, czy trzeba budować nową sieć kanalizacyjną, czy można

podłączyć dodatkowe przyłącza do już istniejącej sieci gminnej.



- Firma Orlen miała wybudować parking koło stacji paliw przy ul. Starogrodzkiej. Odbędzie

się w tej sprawie spotkanie. Może być sytuacja, że firma nie podejmie decyzji o budowie

parkingu.

- Remont ul. Złocienieckiej będzie wykonany jeszcze w 2011 r.

- Jest wstępne porozumienie z drogami wojewódzkimi. Będą realizowane zadania budowy

zatoki w Mielenku Drawskim, rozszerzenie chodnika i ścieżka rowerowa do ul. Miodowej

(drogi powiatowe i wojewódzkie).

- Została wstrzymana inwestycja zarządu dróg wojewódzkich (chodnik) z powodu oporu

jednego z mieszkańców.

- Został przygotowany przetarg na drogę powiatową - Wywiórskiego i okoliczne drogi

gminne.

- Trwają przygotowania do inwestycji budowy wodociągu w obrębie ulic Fałata

Wywiórskiego, a także w Zbrojewie.

Odnosząc się do pytania sołtysa Jankowa, Burmistrz powiedział, że place zostały

skontrolowane, są robione zdjęcia. Zniszczenia są duże. Zostanie podpisana z firmą drawską

umowa na bazie, której firma będzie odpowiadała za stan placów zabaw i będzie o nie dbała.

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiadając sołtysowi Suliszewa powiedział, że pytanie zostanie

przekazane do właściciela drogi oraz wykonawcy zadania.

Następnie, Burmistrz Drawska Pomorskiego poinformował, że w dniu jutrzejszym z wizytą

przyjedzie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Wizyta jest związana

z inwestycją firmy Kabel Technik. Jest problem z jednym właścicielem działki w sprawie

gazociągu od ul. Sobieskiego w stronę Jankowa. Będzie podpisane porozumienie między

Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Powiatowym Urzędem Pracy

oraz Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim.

Burmistrz Zbigniew Ptak poinformował, że gmina otrzymała dofinansowanie na samochód

sprzątający.

- Zostały opracowane szczegółowe ramy współpracy z firmą Lewiatan, dotyczące

wykluczenia informatycznego naszych terenów. Jest program, który mówi, że za każde



10 zestawów komputerowych gmina otrzyma l zestaw dla osoby z rodziny ubogiej. Wkład

własny gminy to 126 tyś. zł.

- Konieczna jest debata dotycząca oświaty. Liczba uczniów maleje.

- Gmina chce wejść w szerszy układ dotyczący wspólnot mieszkaniowych, na których stan

nie ma wpływu.

- Odbyły się spotkania z Wojskową Agencją Mieszkaniową, Bankiem Spółdzielczym

w Drawsku Pomorskim oraz z firmą Invest Group (w sprawie zagospodarowania terenu koło

Polo Marketu).

- Jest już program zabezpieczenia zajęć w czasie ferii zimowych. Dzieci i młodzież

korzystająca z zajęć będzie miała możliwość bezpłatnego spożywania posiłków.

- Został przedstawiony harmonogram wyborów sołtysów.

- Gmina wchodzi w program Akademia Piłkarska dla chłopców i dziewcząt.

- Władze Drawska Pomorskiego otrzymały zaproszenie do Kościerzyny w sprawie dworca

kolejowego.

- Bardzo dobrze idzie sprzedaż działek nad Okrą. W dniu dzisiejszym zostały sprzedane

działki za 100 tyś. zł.

W tym miejscu została ogłoszona przerwa.
^—-

ad. 6

Brak radnego Kazimierza Pokutyńskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że plany pracy poszczególnych komisji zostały

zaopiniowane pozytywnie na komisji połączonej.

Nikt nie zgłosił uwag.



Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim zostały zaopiniowane

pozytywnie przez aklamację.

ad. 7
-

Nikt nie zgłosił uwag do kalendarza imprez na 2011 rok.

Kalendarz imprez został zaopiniowany pozytywnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad. 8

Z powodu nieobecności Burmistrza Drawska Pomorskiego podczas tej części sesji,

spowodowanej przyjmowaniem delegacji z firmy ME-FA, punkt został przełożony na czas

późniejszy.

ad. 9

1) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej

gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011 - 2020 - druk nr 37.

Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska - Garbaci wniosła w imieniu Burmistrza Drawska

Pomorskiego o wprowadzenie następujących zmian w ww. projekcie uchwały:

- zmiana dotycząca wprowadzenia kwoty 10 tyś. zł na zadanie wykonania monitoringu

przepustowości sieci kanalizacyjnej w ulicach pl. Bałtycki i ul. Gdyńska. Pokrycie wydatków

nastąpi z dotacji powiatu otrzymanej w roku bieżącym: 12 za (jednogłośnie);

- wprowadzenie do dochodów i wydatków kwoty 48.784,40 zł na zadanie „Uwierz w siebie"

realizowane przez Szkołę Podstawową w Mielenku Drawskim w ramach konkursu z Kapitału

Ludzkiego: 12 za (jednogłośnie).

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały

wraz z wnioskami: 12 za (jednogłośnie).



Uchwala Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie

na lata 2011 - 2020 została podjęta Jednosłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

2) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie

na rok 2011 - druk nr 38.
v

Przyszedł radny Teodor Daciów.

Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska - Garbacz wniosła w imieniu Burmistrza Drawska

Pomorskiego o wprowadzenie następujących zmian w ww. projekcie uchwały:

- zmiana dotycząca wprowadzenia kwoty 10 tyś. zł na zadanie wykonania monitoringu

przepustowości sieci kanalizacyjnej w ulicach pl. Bałtycki i ul. Gdyńska. Pokrycie wydatków

nastąpi z dotacji powiatu otrzymanej w roku bieżącym: 12 za (jednogłośnie);

- wprowadzenie do dochodów i wydatków kwoty 48.784,40 zł na zadanie „Uwierz w siebie"

realizowane przez Szkołę Podstawową w Mielenku Drawskim w ramach konkursu z Kapitału

Ludzkiego: 13 za (jednogłośnie).

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały

wraz z wnioskami: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie sminy Drawsko Pomorskie na 2011 rok została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

3) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - druk nr 39.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały: 13 za

(jednogłośnie).

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie spłaty

wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów została podjęta Jednosłośnie i stanowi załącznik

nr 7 do protokołu.

7



4) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Drawsko Pomorskie - druk

nr 40.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały: 13 za

(jednogłośnie).

Uchwała Nr F/27/2077 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego

deficytu budżetu sminy Drawsko Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik

nr 8 do protokołu.

5) Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Składowiska Odpadów

Komunalnych w Mielenku Drawskim - druk nr 30.

W tym miejscu przyszedł Burmistrz Drawska Pomorskiego z delegacją firmy ME-FA.

Piotr Dymek - dyrektor zakładów ME-FA w Polsce powiedział, że firma posiada zakłady

w Drawsku Pomorskim i w Poznaniu. Dzisiaj przyjechał szef grupy -p. Carl Trocki prezes

operacyjny - p. Serenem Andersen. Dzisiejsza wizyta ma na celu uszczegółowienie

inwestycji budowy nowego zakładu w Drawsku Pomorskim. Korzystając z tej okazji,

że jest dzisiaj sesja Rady Miejskiej zostaną przedstawione plany.

Carl Trock powitał wszystkich. Powiedział, że jest prezesem firmy ME-FA produkującej

skrzynki pocztowe. Firma jest liderem skrzynek pocztowych na rynku skandynawskim.

Obecnie została kupiona przez niemiecką firmę, która jest liderem europejskim w zakresie

skrzynek pocztowych. Razem chcą stworzyć jeszcze większe przedsiębiorstwo. Od ponad

10 lat istnieją zakład w Drawsku Pomorskim i od ponad 5 lat zakład w Poznaniu. Firma

jest na ostatnim etapie podjęcia decyzji o budowie kolejnego zakładu w Polsce,

gdyż jest zadowolona z tego, jak Polacy pracują w zakładach. Prezes dodał, że są bardzo

zadowoleni z tego, jak pracownicy pracują w Drawsku Pomorskim, dlatego są w stałym

kontakcie z Burmistrzem Drawska Pomorskiego i z przyjemnością pracują nad podjęciem

decyzji o budowie w mieście kolejnego zakładu. Wizyta w Drawsku Pomorskim ma na celu

sprawdzenie jakie są możliwości, jakie potrzeby i jakie mogą wystąpić problemy. Informacje



te zostaną przekazane właścicielom ME-FY i oni podejmą finalną decyzję. Na zakończenie

p. Carl Trock podziękował za poświęcony czas i przeprosił za to, że nie mówi po polsku.

Krzysztof Bednarek - dziennikarz zadał pytanie, ile osób zostanie zatrudnionych w zakładzie.

Serenem Andersen powiedział, że budowa zakładu jest w fazie projektowej i na dzień

dzisiejszy można powiedzieć, że będzie on liczył ok. 4 - 5 tyś. m2 i będzie zatrudniał

ok. 50 osób z możliwością rozwoju.

Radna Zofia Nowicka zapytała, czy będzie to rozbudowa już istniejącego zakładu,

czy powstanie nowy.

Sorenem Andersen odpowiedział, że powstanie nowy zakład na nowym miejscu.

Radny Andrzej Tylka zapytał, jaki będzie termin otwarcia zakładu.

Sorenem Andersen odpowiedział, że nie ma jeszcze konkretnego terminu. Będzie

to ok. półtora roku od podjęcia decyzji.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że oferta ze strony miasta jest przygotowana

profesjonalnie i spełnia wymagania firmy. Dodał, że wkłada duży wysiłek w to, aby zakład

powstał.

Przewodniczący Rady podziękował gościom za przybycie i przybliżenie inwestycji.

Radny Robert Kowalczyk zapytał, jak wygląda pełny bilans finansowy składowiska

oraz czy koszty wzrosną po stworzeniu stacji przeładunkowej w Mielenku Drawskim.

Wiesław Lisowski - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa odpowiedział,

że jest to działalność non - profit.

Skarbnik Gminy powiedziała, że dochody wyniosły 1.226.000 zł, a wydatki - 1.254.000 zł.

Radny Krzysztof Dyl zapytał, czy jest prowadzona polityka indywidualnego dowożenia

śmieci na wysypisko przez mieszkańców. Jeżeli tak, to należy to uwidocznić, rozgłosić.

Kierownik Wiesław Lisowski odpowiedział, że nie ma możliwości indywidualnego

wywożenia śmieci na wysypisko - regulują to przepisy. Co roku są organizowane akcje,

gdzie mieszkańcy mogą wywieźć odpady wielkogabarytowe bezpłatnie. Akcja trwa

od kwietnia do września i jest realizowana w soboty. Informacje o tym są na stronach

internetowych, w prasie, w gablotach stojących na mieście.

Radna Danuta Sycz zwróciła uwagę, że nigdzie w mieście nie ma pojemników na metal.

Kierownik Wiesław Lisowski odpowiedział, że jest to niepraktyczne ze względu

na tzw. szperaczy, czyli osoby poszukujące metalu na sprzedaż.



Radna Danuta Sycz powiedziała, że nie ma pojemników na żarówki, baterie, płyty,

akumulatory, leki, a są to odpady niebezpieczne, które nie powinny być wyrzucane

do śmietników.

Kierownik Wiesław Lisowski powiedział, że materiały niebezpieczne powinny zostać oddane

do firmy utylizującej wykaz firm jest dostępny w Referacie Ochrony Środowiska

i Rolnictwa. Pojemniki na baterie są rozstawione w szkołach, sklepach, Urzędzie Miejskim

i w wielu innych punktach. Leki można oddawać w aptece „Pod Orłem".

Radny Romuald Kurzątkowski zapytał, ile statystyczny Kowalski zapłaci za jeden pojemnik

śmieci. Selektywność jest mała, więc koszty duże.

Kierownik Wiesław Lisowski powiedział, że koszty będą zawsze. R -- XXI na bazie

wysypiska w Mielenku Drawskim stworzy stację przeładunkową do selektywnej zbiórki,

co zmniejszy opłaty. Stacja powinna rozpocząć działalność w 2013 r.

Radny Ireneusz Gendek powiedział, że obowiązuje taka sama cena za przyjęcie śmieci

na wysypisko dla gminy Drawsko Pomorskie i dla gmin z Celowego Związku Gmin R - XXI.

Może to spowodować zasypanie wysypiska.

Kierownik Wiesław Lisowski powiedział, że z drugiej strony trzeba w odpowiednim czasie

zapełnić wysypisko i je zrekultywować.

Więcej uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały:

8 za, 4 przeciw, l wstrzymujący się (większością głosów).

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskie} w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Składowiska Odpadów Komunalnych w Mielenku

Drawskim została podjęta większością głosów i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

6) Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek za miejsca grzebalne na cmentarzach

komunalnych na terenie Gminy Drawsko Pomorskie oraz opłat za wjazd na teren

cmentarza komunalnego w Drawsku Pomorskim pojazdów wykonujących usługi

niezwiązane z funkcjonowaniem cmentarza - druk nr 33.

Radna Zofia Nowicka złożyła wniosek o zmniejszenie opłaty za pochówek na terenach

wiejskich do 50% II wariantu.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na posiedzeniu połączonych komisji

stałych rady został zaopiniowany pozytywnie wariant II.
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Poddał pod głosowanie przyjęcie wariantu II: 9 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się

(większością głosów).

Następnie, poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku radnej Zofii No wieki ej: 9 za, 2 przeciw,

2 wstrzymujące się (większością głosów).

Więcej uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały:

11 za, 2 przeciw, O wstrzymujących się (większością głosów).

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że w projekcie nie został ustalony termin

wejścia w życie uchwały. Zaproponował wejście w życie z dniem podjęcia z mocą

obowiązującą od l marca 2011 r.

Radni zaakceptowali propozycję przez aklamację.

L,
Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r.

\v sprawie ustalenia stawek za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych na terenie

Gminy Drawsko Pomorskie oraz opłat za wjazd na teren cmentarza komunalnego w Drawsku

Pomorskim pojazdów wykonujących usługi niezwiązane z funkcjonowaniem cmentarza

została podjęta większością głosów i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

7) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Drawska Pomorskiego

do przejęcia nieruchomości - druk nr 22.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały: 13 za

(jednogłośnie).

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Drawska Pomorskiego do przejęcia nieruchomości

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

8) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Drawska Pomorskiego

do przejęcia nieruchomości - druk nr 23.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały: 13 za

(jednogłośnie).
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Uchwała Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Drawska Pomorskiego do przejęcia nieruchomości

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

9) Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 20.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały: 13 za

(jednogłośnie).

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

10) Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 21.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały: 13 za

(jednogłośnie).

Uchwała Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

11) Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011 - 2015 - druk nr 31.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały: 13 za

(jednogłośnie).

Uchwała Nr V/3 4/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drawsko

Pomorskie na łata 2011 - 2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15

do protokołu.
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12) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko Pomorskie - druk

nr 32.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały: 13 za

(jednogłośnie).

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi

załącznik nr 16 do protokołu.

13) Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie

gminy Drawsko Pomorskie w roku 2011 - druk nr 34.

Radna Danuta Sycz powiedziała, że nie ma wymienionej w placówkach Poradni

Psychologiczno Pedagogicznej. Zapytała, czy są podejmowane działania wobec

sprzedawców sprzedających alkohol nieletnim, ile osób z rodzin zagrożonych uczestniczy

w zajęciach dodatkowych, czy są prowadzone statystyki.

Sekretarz Elżbieta Koba powiedziała, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych kontroluje handlowców. O statystyki, o które pyta radna należy dowiedzieć

się u Kierownika Spraw Społecznych.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały: 13 za

(jednogłośnie).

Uchwała Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

i przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku

2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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14) Projekt uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obowiązującego na terenie gminy Drawsko

Pomorskie w roku 2011 - druk nr 35.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały: 13 za

(jednogłośnie).

Uchwała Nr V/3 7/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar

przemocy w rodzinie obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 2011

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

15) Projekt uchwały w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011 - 2014 - druk nr 36.

Radny Zenon Rzęsa złożył wniosek dotyczący hospicjum z prośbą o skierowanie

go do Powiatu Drawskiego. Dodał, że w Kołobrzegu jest rozbudowywane hospicjum. Jeżeli

gmina dofinansuje to będą mogli wejść na teren Drawska Pomorskiego.

Przewodniczący Czesław Faliński powiedział, że wniosek należy złożyć na piśmie. Zostanie

rozpatrzony na komisji lutowej.

Wyszedł radny Robert Kowalczyk.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały: 12 za

(jednogłośnie).

Uchwała Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Drawsko

Pomorskie na lata 2011 - 2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19

do protokołu.

W tym miejscu ogłoszono przerwą.

Po przerwie wrócił radny Robert Kowalczyk.
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16) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów gminy Drawsko Pomorskie

do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - druk nr 28.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały: 13 za

(jednogłośnie).

Uchwała Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie wyznaczenia delegatów gminy Drawsko Pomorskie do Związku Miast i Gmin

Pojezierza Drawskiego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

17) Projekt uchwały w sprawie wystąpienia gminy Drawsko Pomorskie ze Stowarzyszenia

Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego - druk nr 13.

Burmistrz Drawska Pomorskiego poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo,

aby się wstrzymać z wystąpieniem ze Stowarzyszenia. Spotkania zarządu odbywały

się bez kworum. Nie zmieniła tego nawet zmiana godziny. Ze Stowarzyszenia występuj ą inne

jednostki samorządu terytorialnego. Wczoraj wystąpił Złocieniec, Kalisz chce wystąpić

na najbliższej sesji, Wierzchowe zrezygnowało w ubiegłym roku, wystąpienie rozpatruje

również Powiat Drawski. Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że nie widzi szans na zmianę

funkcjonowania tego Stowarzyszenia.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały: 9 za, l przeciw,

3 wstrzymujące się (większością głosów).

Uchwała Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie wystąpienia gminy Drawsko Pomorskie ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów

Pojezierza Drawskiego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

ad. 8

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że pełna dokumentacja dotycząca

wprowadzenia stref płatnego parkowania zostanie przedstawiona w lutym br. Strefa będzie

dotyczyła pl. Konstytucji oraz ul. Ratuszowej. Miejsca parkingowe często służą za parkingi
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dla wraków. Niektórzy pracownicy sklepów rezerwują sobie miejsca. Podobnie

jest na targowisku, ale w tym wypadku radca prawny wyjaśnia możliwości. Sprawa postoju

samochodów musi zostać unormowana.

Radny Teodor Daciów powiedział, że ustanowienie płatnego parkowania na targowisku

zablokuje kupujących. Opłaty powinny być ustalone tylko dla sprzedających.

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że ewentualne opłaty będą dotyczyły wyłącznie

sprzedających.

ad. 10

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że prezes firmy MEFA jest zauroczony

miastem. Dodał, że jako burmistrz zrobił wszystko, aby przekonać do zainwestowania

na terenie Drawska Pomorskiego. Urząd Miejski działa profesjonalnie. Są doskonale

przygotowane oferty. Inwestorzy chcieli informacji na temat liczby i jakości działek,

wieloletniego programu inwestycyjnego, a także zainteresowali się polityką mieszkaniową.

Działki są uzbrojone, inwestorzy otrzymają ulgi, a w gminie zmaleje problem bezrobocia.

Nawiązując do posiedzenia połączonych komisji Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział,

że zadanie budowy kolumbarium zostanie wprowadzone do budżetu w pierwszym półroczu

2011 r. Do tej pory zostały przeprowadzone dwa przetargi, ale nie zgłosił się żaden

wykonawca. Celowy Związek Gmin R - XXI otrzymał dofinansowanie i będzie realizował

zadanie budowy stacji przeładunkowej w Mielenku Drawskim i Słajsinie. Zadanie zostanie

zakończone w 2012 r. Stara część składowiska dostanie pozwolenie zintegrowane.

Przewodniczący Czesław Faliński przedstawił propozycję rozpatrzenia sprawozdania

z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

za rok 2010 na posiedzeniach w lutym. Radni wyrazili zgodę. Następnie, Przewodniczący

Rady poinformował o warsztatach dla radnych. Nawiązał również do obecności radnych

podczas posiedzeń. Dodał, że na ostatnim posiedzeniu komisji w pewnym momencie

nie można było zaopiniować uchwały, bo nie było kworum. Radni w trakcie posiedzenia

wychodzili. Sołtysi natomiast, przeszkadzają, nie są zupełnie zainteresowani sesją.

Radny Teodor Daciów powiedział, że prowadzący komisję powinien dyscyplinować radnych,

aby wypowiadali się na temat, bo nikt nie ma tyle czasu, aby siedzieć kilka godzin.
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Radna Danuta Sycz powiedziała, że można zrobić komisje oddzielnie, aby na jednym

posiedzeniu było mniej tematów.

Radna Zofia Nowicka powiedziała, że każdy ma prawo wypowiedzieć się.

Radny Andrzej Tylka powiedział, że komisje są po to, aby dyskutować, bo później sprawnie

przebiega sesja.

Radny Ireneusz Gendek powiedział, że zgadza się z przedmówcami, należy dyskutować,

ale na temat, bo po to jest ustalany porządek obrad.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że decyzja podjęta przez radnych na posiedzeniu

połączonych komisji stałych Rady w sprawie świetlicy przy ul. Gierymskiego nie może zostać

zrealizowana. Nie można warunkować dzierżawy. Kompetencje do załatwienia sprawy

zagospodarowania świetlicy będzie miał Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Nr 2

w porozumieniu z Burmistrzem Drawska Pomorskiego.

Radny Romuald Kurzątkowski powiedział, że należy podjąć temat rekrutacji dzieci z Łabędzi

do szkoły w Nętnie.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że rodzice dzieci otrzymają imienne zaproszenia

na spotkanie w tej sprawie.

Halina Lemańska - Sołtys Sołectwa Zagozd zaprosiła radnych na spotkanie podsumowujące

kadencję sołtysów.

ad. 10

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Czesław Faliński

zamknął V sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 13.20.

Protokołowała:

I N S P E K T O R

mgr ElżbietaTfómoroiuska

Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄ
RADY

w Drawsku

mgr Czei
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