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P R O T O K Ł NR VII/2011
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

odbytej 31 marca 2011 r.
w sali narad Urzędu Miejskiego

ad. l
Przewodniczący Rady Miejskiej - Czesław Faliński otworzył siódmą sesję Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim. Powitał radne, radnych, Burmistrza Drawska Pomorskiego, sołtysów,
zaproszonych gości i mieszkańców. Listy obecności stanowią załącznik nr l do protokołu.

\*>

Następnie, wspólnie z Burmistrzem Drawska Pomorskiego wręczył listy gratulacyjne
sołtysom oraz przewodniczącym samorządów mieszkańców z okazji wyboru na reprezentanta
lokalnej społeczności.
Przewodniczący

j

Czeslaw Faliński razem z Burmistrzem Zbigniewem Ptakiem pożegnali

p. Mieczysławę Andrykowską, która po wielu latach zrezygnowała z funkcji kierownika
Zespołu Śpiewaczego „Pomorzanki" z Suliszewa.
P.

Mieczysława

Andrykowska

podziękowała

za

miłe

pożegnanie.

Powiedziała,

że najpiękniejszym celem życia jest służyć innym ludziom.
W tym miejscu została ogłoszona przerwa.
Przewodniczący
^^

Czesław

Faliński

na podstawie listy obecności stwierdził kworum

do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie, Przewodniczący

poinformował, że porządek posiedzenia radni otrzymali

wraz z zawiadomieniami (załącznik nr 2 do protokołu). Na wniosek Burmistrza Drawska
Pomorskiego zaproponował wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie
wyznaczenia Delegatów reprezentujących gminę Drawsko Pomorskie w Stowarzyszeniu
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania: 14 za (jednogłośnie).
Burmistrz Drawska Pomorskiego wniósł o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie udzielenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Drawska Pomorskiego środków
trwałych tj. sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Drawsko

Pomorskie, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki - druk nr 56. Wyjaśnił, że zmiana
przepisów być może pozwoli na odliczenie VAT.
Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Drawska
Pomorskiego: 14 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 o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
6. Informacja o działalności Ośrodka Kultury.
7. Informacja o sytuacji materialnej społeczeństwa na terenie gminy - czynsze za mieszkania
komunalne i socjalne.
8. Informacja na temat wyborów sołtysów i rad sołeckich.
9. Informacja dotycząca roszczeń i wydanych decyzji w związku ze zmianą wartości
nieruchomości.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie
na lata 2011 - 2020 - druk nr 61,
2) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 - druk nr 62,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się
art. 263 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 - druk nr 63,
4) zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso - druk nr 65,
5) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy
Drawsko Pomorskie w 2012 roku - druk nr 64,
6) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków - druk nr 60,

7) przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Drawsko
Pomorskie za lata 2009 - 2010 - druk nr 58,
8) uchylająca uchwały w sprawie zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie
wieczyste - druk nr 57,
9) zgody na przeznaczenie do zbycia nieruchomości - druk nr 59,
10) uchylająca uchwałę w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 49,
11) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy druk nr 50,
12) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy druk nr 52,
13) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy druk nr 53,
14) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy druk nr 54,
15) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy druk nr 55,
16) rozpatrzenia skargi złożonej przez Aleksandrę Szundryk na działalność Kierownika
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim - druk
nr 66,

17) wyznaczenia

Delegatów

reprezentujących

gminę

Drawsko

Pomorskie

w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - druk nr 71.
11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z sesji, która odbyła się 28 lutego 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 VI/2Q11 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 28 lutego 2011 r.
został przyjęty jednogłośnie.

ad. 2

Radny Kazimierz Pokutyński zapytał o kanalizację w ul. Matejki. Mieszkańcy po prawej
stronie

ulicy

nie

są

podłączeni do

kanalizacji.

Najbliższa

studzienka

znajduje

się w ul. Grunwaldzkiej. Radny zapytał, w jaki sposób mieszkańcy mają się podłączyć.
Radny Zenon Rzęsa poruszył następujące sprawy:
1. Remont dawnego mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Nętnie. Będą
przyjęte dzieci do oddziału przedszkolnego. Dodatkowe pomieszczenie jest niezbędne.
2. Ogrodzenie boiska do gry w piłkę siatkową przy świetlicy. Piłka wylatuje poza boisko
i dzieci są narażone na niebezpieczeństwo.
3. Utrudnienia w wolnym przejściu wokół jezior.
4. Interwencję do Zarządu Dróg Powiatowych o zrobienie drogi Nętno - Lasocin.
5. Budowa parkingu przy cmentarzu w Rydze wie przy drodze wojewódzkiej.
6. Przyspieszenie wykonania dokumentacji na oświetlenie w Rydzewie - wniosek Rady
Sołeckiej Sołectwa Rydzewo z maja 2010 r.
7. Przeniesienie placu zabaw w Rydzewie.
Radny Krzysztof Dyl poruszył następujące sprawy:
1. Czy będzie robiona na wiosnę ul. Bieszczadzka?
2. Część łączników w obrębie ulic Kaszubska, Mazurska jest zrobiona, ale mieszkańcy
pytająco z resztą.
3. Kanalizacja w ul. Mazurskiej i Wielkopolskiej.
4. Zapytał, jak rozwiązać wyłapywanie bezpańskich psów.
5. Umieścić tabliczki, że miasto jest monitorowane, na wjeździe do miasta.
Radny Andrzej Tylka poruszył następujące sprawy:
1. Na osiedlu Toruńskim jest chodnik od sklepu „Biedronka" wzdłuż bloku,
który jest w bardzo złym stanie. Betonowe części są bardzo zniszczone.
2. W bardzo złym stanie jest ciąg pieszo -jezdny przy placu zabaw na osiedlu.
3. Na osiedlu przy ul. Mickiewicza jest plac zabaw koło boiska. Przydałaby
się siatka, która oddzieli boisko od placu zabaw, ponieważ bramka jest skierowana
bezpośrednio na dzieci bawiące się na placu.
4. Zapytał, do kogo należy ul. Piłsudskiego.
Radna Danuta Sycz

powiedziała, że za ul. Bieszczadzką jest wysypisko

gospodarczych. Parking koło kościoła jest niebezpieczny dla pieszych.

śmieci

ad. 3
Mariusz Rufkiewicz - Sołtys Sołectwa Jankowo poruszył sprawy:
1. Jaka jest możliwość zamontowania punktów świetlnych w m. Jankowo (3 punkty),
Ustok (2 punkty) i Małe Jankowo (l punkt).
2. Czy jest możliwość wygospodarowania środków finansowych na siatkę chroniącą
przed wypadaniem piłek z boiska, a jednocześnie przed niszczeniem boiska przez
zwierzęta?
3. Czy można wyremontować drogę gminną koło przejazdu kolejowego w kierunku
Małego Jankowa?
4. Czy jest odpowiedź na wniosek dotyczący tzw. podatku śmieciowego z Ministerstwa?
5. Czy byłaby możliwość wykupienia w 2011 r. majątku po lewej stronie Jankowa
od Agencji Nieruchomości Rolnych?
6. Czy są prowadzone rozmowy z firmą TEK

MAR o zatrudnieniu? Firma

nie zatrudniła żadnej z osób miejscowych, przywozi swoich pracowników.
Józef Wiechowski - Sołtys Sołectwa Suliszewo zwrócił uwagę na następujące sprawy:
1. Na terenie sołectwa są wywracane śmietniki, pogięte parapety w świetlicy, wybite
szyby. W ciągu dwóch tygodni wybito 6 szyb na przystanku. Nie ma interwencji ani
policji, ani straży miejskiej.
2. Kiedy zakończą się prace przy boisku w Suliszewie? Trwają już od 3 lat.
3. Chodnik w kierunku Złocieńca zapada się. Miał być poprawiony i dalej nic. Sołtys
poprosił o interwencję.
4. Droga polna poprawiana jest co roku, a zrobiona zaledwie 3 lata temu. Sołtysi
postulują o porządne robienie dróg.
Przyszedł radny Teodor Daciów.
Krystyna Grzyb - Sołtys Sołectwa Gudowo zapytała:
1. Czy Gudowo będzie zabezpieczone w lecie (chodzi o p. Listopadzkiego)? Sołtys
postulowała o zrobienie zakazu pływania motorówkami.
2. Miał być „mały Orlik" z dofinansowania, ale nic nie ma. Zwróciła uwagę
na to, aby zrobić plażę we wsi.
3. Szatnie przy dużym boisku są w złym stanie, należałoby zrobić nową porządną.
Zdzisław

Bujnowski

Przewodniczący

Samorządu

Mieszkańców Nr 2 w Drawsku

Pomorskim powiedział, że im więcej strażników jest w Straży Miejskiej tym mniejsze mają
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efekty. Nie zareagowali na zgłoszenie o obecności dużych psów. Zajmują się tylko pijącymi
pod sklepem. Złapali osobę, która przewracała kosze, ale już kosza nie podnieśli. Straż
Miejska jest mało mobilna.
Wojciech Kowalczyk - Sołtys Sołectwa Żółte powiedział, że w mediach nie ma informacji
o zakazie używania sprzętu motorowego na jeziorach. Zapytał, czy jest decyzja dotycząca
wykupienia od niego budynku z przeznaczeniem na świetlicę. Radni robili objazd dróg.
Przy budynku p. Krefta woda wypłukała piach i zalewa asfalt.
Jerzy Wohl - Sołtys Sołectwa Mielenko Drawskie poruszył następujące sprawy:
1. Zapytał, jak wygląda sprawa uruchomienia kopalni w Mielenku Drawskim.
2. Pokazał słoik z brudną wodą z Woliczna. Zapytał, czy jest możliwość wymuszenia
na właścicielu, aby ludzi nie truł.
3. Zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczenia wysypiska, bo wiatr rozwiewa śmieci.
4. Mówiąc o świetlicy w Wolicznie, zaznaczył, że nie są uporządkowane sprawy
formalne.
5. Poinformował, że udało się

uporządkować

cmentarz niemiecki,

planowane

jest zrobienie lapidarium.
Jan Barczak - mieszkaniec Drawska Pomorskiego zapytał:
1. Na jaką kwotę jest zadłużony Urząd Miasta na dzień 31 marca 2011 r. biorąc
pod

uwagę

kredyty

i

zobowiązania

do

spłacenia.

Poprosił

jednocześnie

o to, aby nie odsyłać go do Biuletynu, bo go to nie interesuje.
2. Komu zostały zbyte działki w sąsiedztwie jeziora Okra i na jakich zasadach? Dodał,
że na sesji Burmistrz mówił, że zostały zbyte dwie działki po 100 tyś. zł, a nie dwie

za 108 tyś. zł.
3. Kiedy zostaną wykonane dwa punkty świetlne w bocznej uliczce przy ul. Spokojnej?
Zastępca Burmistrza zapewniał, że zostaną zrobione do końca 2010 r.
4. Kiedy zaświecą lampy przy ul. Złocienieckiej?
5. Czy to prawda, że na jednym z zebrań wiejskich Pan Burmistrz użył słów,
aby mieszkaniec zmienił sobie gazetę, którą czyta?
6. Dlaczego boisko „Orlik" jest zrobione pod trenera? Trener wygania dzieci o godz.
17.00. Zapytał również, czy nie ma innego trenera, że trzeba zatrudniać osobę
z Połczyna?
Jan Barczak poprosił o odpowiedzi na piśmie.
Witold Ratajczak - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
powiedział, że został zrobiony spis z natury. Dostał wykaz spraw do wyjaśnienia. Zapytał,
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na jakiej podstawie powstało zestawienie 92 nadwyżek. Dodał, że straszono go, że nadwyżki
zostaną przyjęte na stan, a niedoborami zostanie obciążony. Powiedział, że w księgach ma
porządek, a spis z natury w ogóle nie zgadza się z nimi. Poinformował, że napisał
wyjaśnienie, ale to nic nie wyjaśnia.
ad. 4

Burmistrz Drawska Pomorskiego zwrócił uwagę na to, że podczas zebrań wiejskich udzielał
odpowiedzi na pytania, podczas kilkugodzinnej komisji także, a dzisiaj znów pojawiają
się te same pytania.
Burmistrz Zbigniew Ptak udzielił odpowiedzi:
1. Radnemu

Kazimierzowi

Pokutyńskiemu:

Asfalt

nie

został

położony

po to, aby go niszczyć. Przy ul. Matejki nie są podłączone do kanalizacji 2-3 budynki.
Ich mieszkańcy mają możliwość podłączenia do sieci w ul. Grunwaldzkiej.
Kanalizacja biegnie wzdłuż posesji prywatnych.
2. Radnemu Zenonowi Rzęsie: Mieszkanie w budynku szkoły będzie remontowane
w czasie wakacji. Decyzja o jego przeznaczeniu należy do dyrektora szkoły.
W sprawie siatki, przejścia wokół jeziora ma odbyć się spotkanie z Radą Sołecką
(taka była umowa podczas zebrania wiejskiego). Podczas debaty drogowej zarządca
drogi Nętno -- Lasocin powiedział wyraźnie, że będą wykonywane tylko drobne
remonty. Parkingu w Rydzewie nie będzie. Podczas debaty zostały określone
wyraźnie zadania - zatoczka w m. Żółte, chodnik w Rydzewie, pozostałe to prace
kosmetyczne.

Burmistrz dodał, że będzie kierował sprawy

do prokuratury

za marnotrawienie pieniędzy publicznych, zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców
przeciwko zarządcom dróg. Sprawy oświetlenia drogowego prowadzi zakład
energetyczny „Południe" w Karlinie. Decyzje są podejmowane w Sopocie. Nie będzie
od l kwietnia 2011 r. pomocy z drawskiego oddziału energetyki. Zima dopiero
się kończy i zadania dotyczące placów zabaw czy obiektów sportowych będą dopiero
robione.
3. Radnemu Krzysztofowi

Dylowi:

Jest przygotowana dokumentacja

dotycząca

łączników, ale będzie jeszcze wykonywane łącze wodociągowe. Śmieci leżą
w rowach, bo opłaty za ich usuwanie są wysokie. Gmina płaci prawie 800 tyś. zł
opłaty środowiskowej. Tzw. ustawa śmieciowa być może wejdzie w życie w tym roku.
Kwotowo opłata będzie się kształtowała w granicach 10 - 15 zł/os. Monitoring
sprawdza się. Straż Miejska może interweniować dopiero wtedy, gdy zostanie
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złamane prawo. Działa dobrze. Ulica Mazurska będzie robiona. Programem ochrony
psów zainteresowała się Fundacja „Argo" z Warszawy. Gmina posiada podpisaną
umowę ze schroniskiem w Stargardzie Szczecińskim. Na składowisku zostały
zrobione boksy pod wiatą. Straż Miejska radzi sobie doskonale z wyłapywaniem
bezpańskich psów.
4. Radnej Danucie Sycz: Z terenu gminy śmieci są usuwane, natomiast Agencja
Nieruchomości Rolnych najczęściej tego nie robi. Jest za to karana mandatem
w wysokości 500 zł. Prace modernizacyjne na parkingu trwają. Uwagi dotyczące
poruszania się pieszych zostały przekazane fachowcom.
5. Radnemu Andrzejowi Tylce: Całą część rekreacyjną dla osiedla robi gmina. Prezes
Spółdzielni nie wykazuje żadnej inicjatywy. Burmistrz zasugerował, aby pan prezes
wyjaśnił, jakie będą podjęte działania. Jeżeli chodzi o chodnik, to Burmistrz
powiedział, że zostaną przeprowadzone rozmowy z wykonawcą dotyczące wymiany
płyt. Ul. Piłsudskiego jest drogą krajową, a na odcinku od centrum handlowego
do pl. Konstytucji - drogą gminną.
6. Sołtysowi Mariuszowi Rufkiewieżowi: Obecnie jest przeniesiony zakład TEK - MAR
z Bornego Sulinowa. Na pozostałe pytania padły już odpowiedzi wcześniej.
7. Sołtysowi Krystynie Grzyb: Jezioro nie jest objęte strefą ciszy. Gmina wystąpi
z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o zakaz używania na jeziorze motorówek.
Wniosek dotyczący zadania budowy boiska wielofunkcyjnego połączonego z plażą
przechodzi ocenę formalną (podobna sytuacja dotyczy Nętna).
8. Sołtysowi Jerzemu Wohl: Sprawa kopalni kruszyw

w Mielenku Drawskim

jest w toku. Składowisko będzie zabezpieczone. Śmieci będą lekko przysypywane
specjalnym piaskiem. Wodociąg w Wolicznie jest pod kontrolą Sanepidu. Gmina
wystąpi o zbadanie wody. Z drugiej strony mieszkańcy nie płacą za wywóz
nieczystości płynnych.
9. Panu Witoldowi Ratajczakowi: Wszystkie rzeczy
są

własnością

gminy.

Burmistrz

powiedział,

znajdujące się w wykazach
że

pan

Ratajczak

powinien

się dostosować, a nie interpretować na sesji. Zostaną wyciągnięte konsekwencje.
Jeżeli są to błędy pracowników poniosą odpowiedzialność. Jeżeli braki wynikły
z winy pana Rataj czaka zostanie obciążony.

ad. 5
Burmistrz Zbigniew Ptak poinformował o działalności w okresie między sesjami:
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1. Kolejna firma jest zainteresowana kupnem gruntów.
2. Na zadanie budowy kanalizacji w Jankowie zostały otwarte oferty (od 700 tyś. zł

do l,2 min zł).
3. Została podpisana umowa na zadanie budowy ul. Wywiórskiego.
4. Prace związane z dworcem trwają. Gminy polska i niemiecka pracują równym
tempem.
5. Przyjedzie do Drawska Pomorskiego 60 - osobowy chór z Bad Bramstedt.
6. Został rozwiązany Związek Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego.
W tym miejscu została ogłoszona przerwa.

ad. 6
Radny Zenon Rzęsa zapytał, czy będzie powrót do imprez związanych z folklorem wsi.
Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że impreza będzie, ale w innej formule.
Radny Robert Kowalczyk powiedział, że są za mało rozpropagowane Dni Ziemi Drawskiej.
Powinny wisieć banery już przy wjeździe do miasta.
Radny

Krzysztof

Dyl powiedział, że proponuje stworzenie gazety

kwartalnika,

w którym byłyby informacje tylko związane z życiem kulturalnym gminy.
Sołtys Jerzy Wohl powiedział, że swego czasu uruchomiono z inicjatywy dyrektora Ośrodka
Kultury gazetę „Echo Drawy", ale nie było na nią popytu.
Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że można wrócić do inicjatywy.
Informacja

o działalności Ośrodka Kultury została przyjęta przez aklamacją i stanowi

załącznik nr 3 do protokołu.

ad. 7
Radny Kazimierz Pokutyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję, która dotyczyła czynszów komunalnych
i socjalnych. Odczytał fragmenty.
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że są planowane zmiany: przydział czasowy
mieszkań, obniżony próg dochodowy, brak dodatków mieszkaniowych dla lokatorów
prywatnych

lokali. Dobrym pomysłem jest budowanie

lokali przez

deweloperów

pod wynajem. Burmistrz dodał, że w kwietniu br. rozpocznie rozmowy dotyczące sprzedaży
mieszkań.

Radny Zenon Rzęsa zapytał, czy osoby chore, które leżą mają jakąś pomoc, opiekę,
finansowaną przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Barbara

Janik

- Kierownik

Miejsko

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

odpowiedziała, że są opiekunki, za których pracę płaci M-GOPS.
Zdzisław Bujnowski zapytał, kiedy podniesie się poziom finansowy mieszkańców. Zwracając
się do radnego Zenona Rzęsy powiedział, że zanim radny coś powie to powinien najpierw
sprawdzić. Ludzie dbają o bloki i twierdzenie, że je dewastują jest krzywdzące.
Informacja o sytuacji materialnej społeczeństwa na terenie gminy - czynsze za mieszkania
komunalne i socjalne została przyjęta przez aklamacją i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad. 8
Przewodniczący Rady przypomniał, że temat dotyczący wyborów w sołectwach i osiedlach
został omówiony na posiedzeniach komisji, a także powitano na początku sesji nowych
sołtysów oraz przewodniczących osiedli.

ad. 9
Przewodniczący Rady przypomniał, że temat dotyczący roszczeń i wydanych decyzji
w związku ze zmianą wartości nieruchomości był omawiany także na posiedzeniach komisji.
Nikt nie wniósł uwag.

ad. 10
1) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011 - 2020 - druk nr 61.
Wyszła radna Zofia Nowicka.
Skarbnik Gminy - Jadwiga

Jędrzejewska

-- Garbacz w imieniu Burmistrza Drawska

Pomorskiego wniosła o następujące zmiany:
- zwiększenie o kwotę 2,5 tyś. zł zadania „Odbudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej
i Pl. Bałtyckiego po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej": 14 za (jednogłośnie);
-

wprowadzenie

kwoty

43

tyś.

zł

na

w ul. Stanisławskiego": 14 za (jednogłośnie).
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zadanie

„Budowa

sieci

wodociągowej

Przyszła radna Zofia Nowicka.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 15 za
(jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/50/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r. w

sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na
lata 2011 - 2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
2) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie
na rok 20 1 1 - druk nr 62.

Skarbnik Gminy - Jadwiga

Jędrzejewska

-• Garbacz w imieniu Burmistrza Drawska

Pomorskiego wniosła o następujące zmiany:
- wprowadzenie kwoty 43 tyś. zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w ul.
Stanisławskiego", pokrywane z rezerwy ogólnej: 14 za (jednogłośnie);
- zwiększenie o kwotę 4 tyś. zł w Dz. 921 rozdz. 92109 §4300 (Kultura i ochrona dziedzictwa
kulturowego), pokrywane z rezerwy ogólnej: 15 za (jednogłośnie);
- zmniejszenie o kwotę 2,5 tyś. zł na zadaniu „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.
Sikorskiego 33 w Drawsku Pomorskim", a zwiększenie na zadaniu „Odbudowa nawierzchni
ul. Grunwaldzkiej i Pl. Bałtyckiego po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej":

15 za

(jednogłośnie);
- wprowadzenie kwoty 2,5 tyś. zł na zadanie „Transport łóżek medycznych z Bad Bramstedt
do Drawska Pomorskiego", pokrywane z dochodów: 15 za (jednogłośnie);
- zwiększenie o kwotę 4 tyś. zł w Dz. 750 rozdz. 75075 §4210 na zadanie zakupu namiotów
wystawienniczych, pokrywane z dochodów: 15 za (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 15 za
(jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r. w
sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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3) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do
których nie stosuje się art. 263 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 druk nr 63.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 15 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/52/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art.
263 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 7

do protokołu.
4) Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 65.
Skarbnik Gminy wniosła o wprowadzenie zmian. Wybory sołtysów zakończyły się i należy
wprowadzić właściwe imiona i nazwiska osób, którym powierza się funkcję inkasenta
na terenach wiejskich, tj.
- sołectwo Dalewo - sołtys Adam Mularczyk, zastępstwo - Henryk Kobyłt,
- sołectwo - Gudowo - sołtys Krystyna Grzyb,
- sołectwo Jankowo - sołtys Mariusz Rufkiewicz, zastępstwo - Agnieszka Krymowska,
- sołectwo Konotop - sołtys Magdalena Derda, zastępstwo - Małgorzata Ligocka,
- sołectwo Linowno - sołtys Regina Wiśniewska, zastępstwo - Jolanta Wełna,
- sołectwo Łabędzie - sołtys Waldemar Szokalski, zastępstwo - Ryszard Krawczyk,
- sołectwo Mielenko Drawskie - sołtys Jerzy Wohl, zastępstwo - Bronisława Borysionek,
- sołectwo Nętno - sołtys Ewa Lipnicka, zastępstwo - Zbigniew Jędrzejczak,
- sołectwo Rydzewo - sołtys Emilian Iwańcio, zastępstwo - Kazimierz Drożdż,
- sołectwo Suliszewo - sołtys Józef Więckowski, zastępstwo - Andrzej Zbożnik,
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- sołectwo Zagozd - sołtys Małgorzata Banaś - Wanagiel, zastępstwo - Agnieszka Banaś,
- sołectwo Zarańsko - sołtys Krzysztof Styburski, zastępstwo - Alina Strugińska,
- sołectwo Żółte - sołtys Wojciech Kowalczyk, zastępstwo - Janina Pietkiewicz,
oraz imiona i nazwiska osób, którym powierza się funkcję inkasenta na targowisku miejskim,
tj. Dorota Bolewicz, zastępstwo Małgorzata Jakubowska oraz Alicja Oleksy.
Kolejna zmiana dotyczy §3 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: „Za pobranie opłaty targowej
ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5,0% pobranych opłat".
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że targowisko nie podlega już pod Zakład
Usług Komunalnych. Teraz Gmina zatrudnia osobę na etat, więc zmniejszenie wynagrodzenia
od pobranych opłat jest uzasadnione.
Przewodniczący

Rady Miejskiej

poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały

wraz z wnioskami: 15 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/53/2011
\v sprawie

Rady Miejskiej \v Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r.

zarządzenia poboru

od

osób

i od nieruchomości oraz opłaty targowej

fizycznych
w drodze

podatków:

rolnego,

inkasa, określenia

leśnego

inkasentów

oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie i stanom załącznik
nr 8 do protokołu.
5) Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienia funduszu
sołeckiego w budżecie gminy Drawsko Pomorskie w 2012 roku - druk nr 64.
^

Radny

Zenon

Rzęsa

powiedział,

że

pozbawienie

sołectw

funduszu

sołeckiego

jest wytrąceniem inicjatywy wiejskiej.
Burmistrz

Drawska

Pomorskiego

powiedział, że sołtysi sami zrezygnowali z niego

ze względu na wybory. W kwietniu lub w maju odbędzie się szkolenie dla sołtysów,
które przeprowadzi osoba z zewnątrz.
Adam Mularczyk

Sołtys Sołectwa

Dalewo powiedział, że największy problem

to odpowiedzialność finansowa samej wsi. Dodał, że jego sołectwo straci na funduszu.
Sołtys Mariusz Rufkiewicz powiedział, że została podjęta już decyzja o nie wyodrębnianiu
funduszu.
Burmistrz

Zbigniew

Ptak powiedział, że fundusz oznacza, że zadania gminy stają

się zadaniami wsi.
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Regina Wiśniewska - Sołtys Sołectwa Linowno powiedziała, że doszło do nieporozumienia,
bo sołtysi myśleli, że chodzi o rok 2011, a nie o rok 2012.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za,
l przeciw, 2 wstrzymujące się (większością głosów).
Uchwała Nr VII/54/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy
Drawsko Pomorskie w 2012 roku została podjęta większością głosów i stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.
6) Projekt w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków - druk nr 60.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący

Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 5 za, 9 przeciw, l wstrzymujący się.
Uchwała nie została podjęta.
Piotr Matusiak •- Prezes Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji w Drawsku Pomorskim

poprosił o uzasadnienie nie podjęcia uchwały. Dodał, że być może zaskarży tę decyzję.
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że w takim układzie gmina będzie musiała
dopłacić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Kalkulacja została zrobiona w sposób
prawidłowy. Rada musi wskazać źródło finansowania dopłaty do Zakładu.
Radny Kazimierz Pokutyński zapytał, czy nie można powołać biegłego rewidenta, który
zbada Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że zostało to zrobione. Są drobne błędy, ale nie mają
one wpływu na ceny.
7) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki
odpadami dla gminy Drawsko Pomorskie za lata 2009 - 2010 - druk nr 58.
Radny Robert Kowalczyk powiedział, że w punkcie 6 nie ma odniesienia do wyników. Były
zalecenia, ale nie ma słowa o ich realizacji.
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Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że podsumowanie zostanie dokonane
po zrealizowaniu całego planu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za,
2 przeciw, l wstrzymujący się (większością głosów).
Uchwała Nr VII/55/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy
Drawsko Pomorskie za lata 2009 - 2010 została podjęta większością głosów i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
8) Projekt uchwały uchylający uchwały w sprawie zgody na oddanie nieruchomości
w użytkowanie wieczyste - druk nr 57.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 15 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/56/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r.

uchylająca uchwały w sprawie zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
9) Projekt uchwały w sprawie zgody na przeznaczenie do zbycia nieruchomości - druk

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 15 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/57/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zgody na przeznaczenie do zbycia nieruchomości została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
10) Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 49.
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Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 15 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/58/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r.

uchylająca uchwałę w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy została podjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik nr 13

do protokołu.
11) Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 50.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 14 za, O przeciw, l wstrzymujący się (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/59/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
12) Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 52.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 15 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/60/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
13) Projekt uchwały zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy - druk nr 53.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 14 za, O przeciw, l wstrzymujący się (jednogłośnie).
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Uchwała Nr VII/61/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
14) Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 54.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 15 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/62/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
15) Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 55.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 15 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/63/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy została podjęta Jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
16) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Aleksandrę Szundryk
na działalność Kierownika Miejsko

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Drawsku Pomorskim - druk nr 66.
Radny Kazimierz Pokutyński powiedział, że Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę
p. Aleksandry Szundryk. Komisja uznała ją za częściowo uzasadnioną, ponieważ wystąpiły
błędy proceduralne.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 14 za, O przeciw, l wstrzymujący się (jednogłośnie).
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Uchwała Nr VII/64/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r.

\v sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Aleksandrę Szundryk na działalność Kierownika
Miejska - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
17) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia

Delegatów reprezentujących gminę

Drawsko Pomorskie w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 15 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr VII/65/2011
w

sprawie

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r.

wyznaczenia

Delegatów

reprezentujących

gminę

Drawsko

w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania została podjęta

Pomorskie
jednogłośnie

i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

ad. 11
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo dotyczące zaopiniowania przez Radę Miejską
wysokości czynszu dzierżawnego dla PPU „Jermak". W opinii rzeczoznawcy kwota
ta powinna wynosić 518,18 zł/m-c + VAT. Zgodnie z umową zawartą między gminą,
a PPU „Jermak" kwota czynszu nie może być niższa niż w okresie poprzednim. Czynsz
wynosił 200 zł + VAT/m-c, z powodu opóźnień w płatności został podniesiony do kwoty
400 zł + VAT/m-c. Teraz opinia rzeczoznawcy wskazuje kwotę 518 zł/m-c.
Radny Romuald Kurzątkowski powiedział, że Rada jest zobligowana do zaopiniowania
kwoty czynszu dzierżawnego zgodnie z zawartą umową.
W większości radni wyrażali opinie, że kwota powinna być zgodna z opinią rzeczoznawcy.
Przewodniczący

Czesław Faliński poddał pod głosowanie wniosek o ustalenie stawki

czynszu dzierżawnego dla PPU „Jermak" na kwotę zgodną z opinią rzeczoznawcy: 12 za,
O przeciw, 3 wstrzymujących się od głosu.
Radni wydali opinię w głosowaniu jawnym, że stawka czynszu powinna być zgodna z opinią
rzeczoznawcy i wynosić 518,18 zł/m-c.
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Przewodniczący

Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna odbędzie się 11 kwietnia

2011 r. o godz. 12.00. Przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych
do końca kwietnia.
ad. 13

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący

Czesław

zamknął VII sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do 15.00.

Przewodniczył:

Protokołowała:

PRZEWÓD
RADY
w Drawsku

l N S P E^KTO R
n

• L^rGu/Jfr "

mgr tlzbieta Kąjnorowska

mgr Czksfhw
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Faliński

Faliński

