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

ul.Gen.M.SiKorskiego 41
78-500 OrawsKO Pomorskie

PROTOKÓŁ NR YI/2011

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 28 lutego 2011 r.

w sali narad Urzędu Miejskiego

ad. l

Przewodniczący Rady Miejskiej - Czesław Faliński otworzył szóstą 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.

Brak radnego Teodora Daciów.

Potem, Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z sesji, która odbyła się 27 stycznia

2011 r., był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Nikt nie wniósł

do niego uwag. Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu: 14 za (jednogłośnie).

Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 27 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. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zaproponował wprowadzenie do porządku projektu

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Jana Władysława Barczaka

na działania Burmistrza Drawska Pomorskiego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze

przesłało do rozpatrzenia skargę Jana Barczaka. W celu jej ostatecznego rozpatrzenia

konieczne jest podjęcie stosownej uchwały.

Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie wprowadzenie zmiany

do porządku: 14 za (jednogłośnie). Po zmianach porządek przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.



2. Informacja na temat działalności hospicjum w Kołobrzegu.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Wnioski i zapytania mieszkańców.

5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

6. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

7. Ustalenie sieci placówek oświatowych na lata 2011 - 2014.

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez j st.

9. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

10. Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter

cywilnoprawny za rok 2010.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie

na lata 2011 - 2020 - druk nr 47,

2) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 -druk nr 48,

3) wyrażenia zgody na uchylenie decyzji komunalizacyjnej dotyczącej działki

Nr 267 o pow. 0,1156 ha położonej w obrębie 12 miasta Drawsko Pomorskie - druk

nr 41,

4) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy -

druk nr 42,

5) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy -

druk nr 43,

6) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy -

druk nr 44,

7) ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach

publicznych miasta Drawsko Pomorskie, wysokości stawek opłat za parkowanie

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,

wprowadzenia opłat abonamentowych oraz zerowej stawki opłaty za parkowanie

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

niektórych użytkowników drogi, określenia sposobu pobierania opłaty

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego

parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego

parkowania - druk nr 45,
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8) ustalenia zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych -

druk nr 46,

9) rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Jana Władysława Barczaka na działania

Burmistrza Drawska Pomorskiego - druk nr 51.

12. Sprawy bieżące.

13. Zamknięcie posiedzenia.

ad. 2

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim zaproponował przeniesienie

realizacji tego punktu do momentu przybycia zaproszonego gościa.

ad. 3

Wiceprzewodniczący Ireneusz Gendek powiedział, że w imieniu mieszkańców prosi

o kontynuację drogi w Zarańsku razem z Powiatem Drawskim. Niedokończona część

prowadzi do salki.

Radna Zofia Nowicka powiedziała, że mieszkańcy proszą o zrobienie drogi do Dalewa.

Została ona zniszczona przez ciężki sprzęt.

Radna Danuta Sycz powiedziała, że dostała ciekawe materiały od mieszkańca Drawska

Pomorskiego - Eugeniusza Piecewicza dotyczące miasta. Istnieje możliwość wykorzystania

wielu pomysłów i propozycji. Radna zaproponowała, aby grupa radnych udała się w teren

w celu sprawdzenia miejsc, o których mówi pan Piecewiecz.

Radny Kazimierz Pokutyński zapytał, czy będzie dalej remontowana ulica Sikorskiego.

Radny Robert Kowalczyk zapytał, jaki jest los wniosków złożonych przez radnych

dotyczących bezpłatnych badań dla piłkarzy oraz osłonięcia wysypiska od drogi

wojewódzkiej.

ad. 4

Mariusz Rufkiewicz - Sołtys Sołectwa Jankowo powiedział, że trzeba wymienić płytki

na schodach do świetlicy w Jankowie, bo po opadach deszczu lub śniegu są bardzo śliskie.

Nie pomaga odśnieżanie i usuwanie wody. Ponadto, należy zrobić poręcz przy schodach,

bo osoby starsze mają problemy z wejściem do świetlicy.

Jan Barczak — mieszkaniec Drawska Pomorskiego powiedział, że jego pismo nie było

skargą, chciał otrzymać tylko odpowiedź na pytania. Poinformował, że dostał już pismo

z Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Następnie, zadał pytania:
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1. „ Na jaką kwotą jest zadłużony Urząd Miasta i Gminy na dzień 28 lutego? "(...)

2. Ile osób docelowo zostanie zatrudnionych w firmie Tek - Mar? (...)

3. Co się dzieje z tym terenem obok lidu. Miał tam stanąć budynek. Do dnia dzisiejszego

plac ten świeci pustkami. Ja bym chciał się zapytać, czyj teren w ogóle jest. Czy to jest

Urzędu Miasta i Gminy, czy ktoś to nabył ten teren? "(...)

4. Na ostatniej sesji Pan tak pięknie zdeklamował, że zostały sprzedane dwie działki

po 100 tysięcy nad jeziorem Okra. Chciałbym zapytać, czy zostały w ten sam sposób

zbyte jak dla pana Glegoły i Ołowskiego w rokowaniach ustnych, czy był to przetarg".

Jan Barczak powiedział, że odpowiedzi na powyższe pytania chce otrzymać na piśmie.

ad. 5

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział:

1. radnemu Ireneuszowi Gendkowi: Z przyczyn niewiadomych Burmistrzowi, Starosta

Drawski wycofał się z tej części inwestycji. Później zadeklarował, że środki

na nią będą w 2011 r. 9 lutego br. zostało wysłane pismo do Zarządu Dróg

Powiatowych dotyczące drugiego etapu inwestycji.

2. radnej Zofii Nowickiej: Droga, o której mówiła radna jest drogą powiatową. Gmina

może rozpatrywać tę sprawę pod względem dofinansowania, ale nie ma inicjatywy

ze strony Powiatu Drawskiego. Interpelacja zostanie przekazana.

3. radnemu Kazimierzowi Pokutyńskiemu: Stan nawierzchni nie jest najgorszy,

ale rozpadają się krawężniki. Zostały zrobione i wysłane zdjęcia z sugestią szybkiego

zajęcia się tym tematem w celu zabezpieczenia przez dewastacją.

4. radnej Danucie Sycz: Wydział promocji współpracuje z panem Piecewiczem,

a niektóre jego pomysły są wykorzystywane.

5. radnemu Robertowi Kowalczykowi: Dyrektor Szpitala Powiatowego kontaktował

się z w celu ustalenia zakresu badań. Odbędzie się spotkanie, podczas którego zostanie

to uzgodnione.

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiadając na pytanie sołtysa Jankowa powiedział,

że zostanie to wykonane, gdy tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, w 2011 r.

Odnosząc się do pozostałych pytań, Burmistrz powiedział, że wszyscy są zapoznawani

z bieżącymi materiałami.



ad. 2

Przewodniczący Czesław Faliński powitał Dyrektor Hospicjum w Kołobrzegu oraz poprosił

0 przedstawienie działalności.

Jadwiga Gołdasiewicz powiedziała, że nie czuje się ekspertem w tych sprawach, ponieważ

hospicjum działa od niedawna. Hospicjum powinno funkcjonować w każdym mieście,

w każdym powiecie, ponieważ osoby starsze, schorowane, często zostają pozostawione same

sobie. Początki hospicjum domowego w Kołobrzegu zaczęły się od wolontariatu. Teraz

jest to organizacja w 80 - 85% finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reszta

potrzebnych środków jest pozyskiwana od sponsorów, ze zbiórek publicznych. Dobre

funkcjonowanie hospicjum powinno rozpocząć się od stworzenia stowarzyszenia lub fundacji,

nie może być to osoba przypadkowa, prywatna, licząca na zyski. Praca jest przygnębiająca

1 stresująca. NFZ finansuje działalność hospicjum, ale stawia także wymagania. Niektóre

z nich to minimum obecność pielęgniarki 2 razy w tygodniu u chorego oraz lekarza 2 razy

w miesiącu. Poza tym, niezbędny jest rehabilitant, psycholog, inny personel - obecność

u chorego w zależności od potrzeb. Muszą to być osoby, które chcą pomóc ludziom,

a nie zarobić, czy zaistnieć w społeczeństwie, czy w mediach. Podziękowaniem za pracę

w hospicjum jest podziękowanie za spokojną śmierć chorego. Do hospicjum można przyjąć

osoby z chorobą nowotworową, AIDS i innymi. Hospicjum nie jest zadaniem samorządu.

Trzeba szukać inicjatywy oddolnej. Obecnie Kołobrzeg jest u progu budowy hospicjum

stacjonarnego. Pani Gołdasiewicz powiedziała, że będą prosić o wsparcie samorządy

ościenne. Jeżeli gmina zgodzi się na dofinansowanie, będzie możliwość przyjęcia pacjentów

z terenów Drawska Pomorskiego. Można wpłacać również 1% podatku na działalność

hospicjum. Pani Gołdasiewicz przekazała ulotki.

Radny Zenon Rzęsa powiedział, że NFZ na kolejne 3 lata zorganizował już przetargi.

Jednakże, jeżeli pojawi się inicjatywa to NFZ posiada środki na finansowanie hospicjum.

Radny podziękował dyrektor hospicjum w Kołobrzegu za przybycie i przekazanie informacji.

Dodał, że samorząd wpierałby hospicjum, gdyby powstało.

Gołdasiewicz powiedziała, że kołobrzeski samorząd wspiera działalność hospicjum

udostępniając bezpłatnie lokal. Narodowy Fundusz Zdrowia stawia wymogi dotyczące

otwarcia domowego hospicjum. Musi być lokal biurowy oraz w pełni wyposażony magazyn,

a także samochód.

Przewodniczący Rady podziękował pani Gołdasiewicz za przybycie, a także zaapelował

do mediów o nagłośnienie tej idei z nadzieją, że znajdzie się osoba chętna do otwarcia

hospicjum.
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ad. 6

Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawił swoją działalność w okresie między sesjami:

1. Są wnioski o kupno nieruchomości pod działalność gospodarczą.

2. Zakończył się I etap wyłonienia wykonawcy ul. Wywiórskiego. Jest to zadanie,

które przejęła gmina w ramach schetynówek.

3. Będą przebudowywane ul. Rzemieślnicza i droga dojazdowa z osiedla

i tam gdzie są garaże.

4. Minister Finansów zmniejszył subwencję oświatową dla gminy o 60 tyś. zł z roku

ubiegłego i 200 tyś. zł z roku bieżącego.

5. Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ogłosił przetarg na budowę kanalizacji

i wodociągu do Woliczna (2012 r.) i do Jankowa (2011 r.).

6. Odbyły się trzy spotkania z dyrekcją PKP. Niestety, gmina i PKP nie doszły

do porozumienia. Gmina chciała nieodpłatnie przejąć rampę i za długi dworzec

w Jankowie. Negocjacji ze strony PKP nie ma, oni mają określone zasady.

7. Zostanie zagospodarowany teren koło Hotelu „Abrava". Jest podpisane porozumienie.

8. Będzie przebudowa i remont ul. Piłsudskiego, Kilińskiego i pl. Konstytucji.

9. R XXI nie powinno mieć problemów z kredytem na realizację inwestycji

w Mielenku Drawskim i Kamieniu oraz bazy w Słajsinie. Będzie strefa zielona wokół

składowiska na wiosnę. Za to, że mamy składowisko będzie trzeba zapłacić 560 tyś. zł

w 2011 r.

10. Będzie zrobiona modernizacja Parku Chopina (nowy witacz, nowe tablice). Poza tym,

będą no we tablice ulic i instytucji na terenie miasta.

11. Rozpoczął się cykl spotkać w sołectwach i wybory sołtysów oraz rad sołeckich.

12. Przedstawiciele Centrum Konsultacyjnego Akademii Morskiej uświetnią otwarcie

byłego dworca.

13. Odbyły się bardzo trudne rozmowy z energetyką. Będą utrudnienia w usuwaniu awarii

energetycznych od l marca 2011 r.

14. Po zimie wystąpiły bardzo duże straty, zwłaszcza w infrastrukturze drogowej.

15. Jest przygotowywana debata w sprawie dróg, dalszej kontynuacji zadań.

Jest planowane zrobienie chodnika i ścieżki rowerowej (część wojewódzka

i powiatowa) do dawnego Gogółczyna.



16. Gmina wystąpiła o przejęcie ul. Sybiraków od Powiatów Drawskiego. Burmistrz

zaznaczył, że podtrzymuje stanowisko, że gmina będzie przejmowała drogi

wyremontowane.

17. W czwartek i piątek odbędzie się posiedzenie Związku Miast Polskich.

Są przygotowane dwa stanowiska. Jeżeli nie zostanie pozytywnie rozpatrzony

wniosek o zmianę decyzji dotyczącej tzw. kagańca finansowego, to sprawa zostanie

skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Drawsko Pomorskie jest jedną

z nielicznych gmin, która nie ograniczyła inwestycji, ale ma problem

z wprowadzaniem nowych.

W tym miejscu, Burmistrz Drawska Pomorskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej

podziękowali sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli za czteroletnią działalność

wręczając listy z podziękowaniami, kwiaty i drobne upominki.

Przerwa

Przyszedł radny Teodor Daciów.

ad. 7

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że dzisiaj zostaje rozpoczęta dyskusja dotycząca

sieci placówek w latach 2012-2014.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że zostanie powołany zespół ds. oświaty,

w skład którego z ramienia Urzędu wejdą Monika Chmielecka - Kierownik Referatu Spraw

Społecznych oraz Danuta Zielińska odpowiedzialna za finanse szkół. Burmistrz zwrócił

się do Rady o wytypowanie dwóch radnych do udziału w tej komisji. Do końca kwietnia br.,

zgodnie z wnioskiem Wiesławy Hnatewicz - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mielenku

Drawskim, zespół przekazałby informację. Komisja ma prawo zaprosić do współpracy osoby

związane z oświatą. Subwencja oświatowa została zmniejszona o 600 tyś. zł za 2010 r.

oraz o 200 tyś. zł za 2011 r.

Radna Zofia Nowicka powiedziała, że należy indywidualnie rozpatrzyć każdą szkołę. Szkoła

Podstawowa w Suliszewie jest szkołą zadbaną, wyremontowaną, ocieploną, proces

dydaktyczny jest realizowany właściwie. Propozycja likwidacji szkoły w Suliszewie to zły

pomysł.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że nikt nie mówi o likwidacji.



Radna Zofia Nowicka powiedziała, że mówi się, iż np. z Kumek dzieci też dojeżdżają,

ale nie można porównywać się z czymś, co funkcjonuje gorzej, a powinno porównywać

się z tymi, co robią lepiej. Szkoły w Bangladeszu i w krajach afrykańskich

też są, ale to nie o to chodzi.

Burmistrz Drawska Pomorskiego zaprotestował przeciwko porównywaniu oświaty

w Drawsku Pomorskim do Bangladeszu.

Radna Zofia Nowicka powiedziała, że należy pamiętać przede wszystkim o dzieciach.

Jednakże należy sprawdzić także koszty.

Przewodniczący Czesław Faliński powiedział, że po to został powołany zespół,

aby sprawdzić wszystkie aspekty.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że takiego spadku dzieci nie było od lat. Przytoczył

dane dotyczące ilości dzieci w poszczególnych szkołach. Subwencja oświatowa

jest zmniejszana, a gmina coraz więcej dokłada. Nikt nie likwiduje szkół,

ale trzeba dyskutować, co z tym problemem zrobić.

Radna Danuta Sycz powiedziała, że emocje dopiero się zaczynają i trzeba je również brać

pod uwagę.

Radny Romuald Kurzątkowski powiedział, że dyskusja nie obędzie się bez udziału

dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców. Zespół wnikliwie zbada sprawę. Demografii

nie da się poprawić, a ekonomia jest zawsze. Punktem wyjścia musi być dokument podobny

do tego stworzonego na lata 2002 - 2006. Nie da się obejść tej sprawy i udawać, że problemu

nie ma.

Teresa Kaczmarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suliszewie powiedziała, że na komisji

nie zabierała głosu, bo coś jej na to nie pozwoliło. Baza szkolna w Suliszewie jest bardzo

dobra. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci to jest to tendencja wzrostowa. Rachunek

ekonomiczny nie powinien być najważniejszy.

Zdzisław Bujnowski Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Drawsku

Pomorskim zapytał, gdzie jest państwo. Zmniejsza dotacje, subwencje, zrzuca

odpowiedzialność na samorządy. Związek nauczycieli i nauczyciele powinni protestować

pod np. biurem premiera. Nie jest to wina burmistrza, rady, ani samorządu.

Witold Ratajczak powiedział, że ekonomia jest nieubłagana, ale trzeba wziąć pod uwagę,

że szkoły to baza kulturalna wsi.

Radny Andrzej Tytka powiedział, że spadnie znacznie liczba uczniów gimnazjum. Dodał,

że w związku z tym nie wie, czy jest sens przenoszenia uczniów gimnazjum do szkoły

w Mielenku Drawskim.
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Rada wybrała spośród siebie przedstawicieli do zespołu ds. oświaty:

- Romuald Kurzątkowski,

- Kazimierz Pokutyński,

- Kazimierz Hnatkowski,

- Danuta Sycz.

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy skład przedstawicieli Rady Miejskiej

w zespole ds. oświaty: 15 za (jednogłośnie)

Burmistrz Zbigniew Ptak dodał, że zamiast Danuty Zielińskiej proponuje Mariolę Nogę

z ramienia Urzędu.

ad. 8

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania:

15 za (jednogłośnie).

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst zostało przyjęte jednogłośnie

i stanowi załącznik nr 4.

ad. 9

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania:

15 za (jednogłośnie).

Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostało przyjęte

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5.

ad. 10

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

gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011 - 2020 - druk nr 47.

Brak radnego Romualda Kurzątkowskiego.



Radny Zenon Rzęsa powiedział, że szkoła w Nętnie będzie obchodziła 50 - lecie. Dodał,

że być może odbędzie się zjazd absolwentów. Zaproponował, aby z tej okazji warto zrobić

remont natrysków.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt

uchwały: 13 za, O przeciw, l wstrzymujący się (jednogłośnie).

Uchwala Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie

na lata 2011 - 2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

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

na rok 2011 - druk nr 48.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt

uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2011 r.

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

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

3) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie decyzji komunalizacyinei

dotyczącej działki Nr 267 o pow. O J156 ha położonej w obrębie 12 miasta Drawsko

Pomorskie - druk nr 41.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt

uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr VII43/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie decyzji komunalizacyinei dotyczącej działki Nr 267

o pow. 0,1156 ha położonej w obrębie 12 miasta Drawsko Pomorskie została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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4) Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 42.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt

uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

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

zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 43.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt

uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

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

zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 44.

W
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt

uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

7) Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów

samochodowych na drogach publicznych miasta Drawsko Pomorskie, wysokości

stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych oraz zerowej
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stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

w strefie płatnego parkowania niektórych użytkowników drogi, określenia sposobu

pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej

za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach

publicznych w strefie płatnego parkowania - druk nr 45.

Radny Eugeniusz Storoniak złożył wniosek:

1. zlikwidowanie zapisu dotyczącego odpłatności w soboty;

2. zmniejszenie opłaty abonamentowej tygodniowej do 35 zł, a miesięcznej do 150 zł.

Radny zapytał również, czy będzie przewidziana rezerwacja miejsca dla osób, które wykupiły

abonament.

Marek Tobiszewski - Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego powiedział, że opłata

abonamentowa nie gwarantuje miejsca. Jeżeli chodzi o jej wysokość to była proponowana

wyższa opłata, aby upłynnić ruch.

Wyszedł radny Robert Kowalczyk.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pierwszy wniosek radnego Eugeniusza

Storoniaka: 12 za, O przeciw, l wstrzymujący się (jednogłośnie).

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie drugi wniosek radnego Eugeniusza Storoniaka:

11 za, l przeciw, l wstrzymujący się (większością głosów).

Wniosek został przyjęty

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

z wnioskami: 13 za (jednogłośnie).

Uchwala Nr VI4 7.2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim : dnia 28 lutego 2011 r.

\v sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach

publicznych miasta Drawsko Pomorskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat

abonamentowych oraz zerowej stawki opluły za parkowanie pojazdów samochodowych

na drogach publicznych \v strefie płatnego parkowania niektórych użytkowników drogi,
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określenia sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach

publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej

za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

w strefie płatnego parkowania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12

do protokołu.

8) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu

kosztów podróży służbowych - druk nr 46.

Przyszli radny Robert Kowalczyk oraz radny Romuald Kurzątkowski.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt

uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

9) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Jana Władysława

Barczaka na działania Burmistrza Drawska Pomorskiego.

Przewodniczący Czesław Faliński krótko opisał sprawę.

Kazimierz Hnatkowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim odczytał fragmenty protokołu z rozpatrzenia skargi złożonej

przez Jana Barczaka.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały, a następnie poddał

go pod głosowanie: 11 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się (większością głosów).

Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skarsi złożonej przez Pana Jana Władysława Barczaka na działania

Burmistrza Drawska Pomorskiego została podjęta większością głosów i stanowi załącznik

nr 14 do protokołu.
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Radny Robert Kowalczyk zwrócił się z prośbą do Burmistrza Drawska Pomorskiego

o udzielanie odpowiedzi Janowi Barczakowi, po to, aby uniknąć rozpatrywania takich spraw

co miesiąc.

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że na wszystkie pytania odpowiedzi

są, a poza tym Rada nie powinna tego rozpatrywać.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza o udzielanie odpowiedzi mieszkańcom

na sesji lub na piśmie.

Radny Zenon Rzęsa zapytał, czym skutkuje podjęta uchwała.

Radni odpowiedzieli, że niczym.

ad. 12

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że do Biura Rady Miejskiej wpłynęła skarga

przesłana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie na działalność

Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z tym,

Przewodniczący Rady zaproponował przekazanie tej sprawy do rozpatrzenia Komisji

Rewizyjnej. Wszyscy wyrazili zgodę.

Następnie, Przewodniczący Rady przedstawił propozycje szkoleń, które wpłynęły do Biura

Rady.

Radny Zenon Rzęsa powiedział, aby zorganizować wyjazd do Watykanu w okresie wiosenno

-jesiennym.

Radny Eugeniusz Storoniak ponowił propozycję powołania Rady Sportu.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że są teraz wybory w stowarzyszeniach.

Jeżeli będzie wola, to zostanie powołana.

Radny Romuald Kurzątkowski powiedział, że będzie na spotkaniu Komisji Oświaty - wtedy

poruszy temat chodnika do dawnego Gogółczyna.

Radny Robert Kowalczyk zapytał, ile drzew jest wyznaczonych do wycięcia. Są wycinane

drzewa, a drogi wciąż takie same. Argument, że kasztany spadają na szyby jest z księżyca.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że wnioski składa zarządca drogi. Odmowne decyzje

są wystawiane w wielu wypadkach. Jeżeli jest dokumentacja na przebudowę, pozwolenie

na budowę, to wtedy najczęściej jest wyrażana zgoda. Gmina podejmuje decyzję dla Powiatu,

a Powiat dla Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna odbędzie się 7 marca 2011 r.

o godz. 12.00.
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ad. 13

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Czesław Falińskl

zamknął VI sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do 12.30.

Protokołowała: Przewodniczył:

PRZEW
RAD

w Dra

I N S P - K T O R

mgr Ozeiław Faliński
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