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ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie
• 094-3633485; fax. 094-3633113

PROTOKÓŁ NR VIII/2011
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

odbytej 28 kwietnia 2011
w sali narad Urzędu Miejskiego

ad. l
Posiedzenie otworzył i jego obradom przewodniczył Czesław Faliński Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim.

Przewodniczący

Na początku powitał obecnych. Następnie,

na podstawie listy obecności, stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Listy obecności stanowią załącznik nr l do protokołu.
Brak radnych Kazimierza Pokutyńskiego, Romualda Kurzątkowskiego oraz Teodora Daciów.
Przewodniczący

Czesław Faliński poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady

Miejskiej był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Nikt nie wniósł do niego uwag. Poddał
pod głosowanie przyjęcie protokołu: 12 za (jednogłośnie).
Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r.
został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący

Rady

poinformował,

że

porządek

posiedzenia

radni

otrzymali

wraz z zawiadomieniami o zwołaniu sesji (załącznik nr 2 do protokołu). Przypomniał,
że do porządku można wnieść zmiany. Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego wniósł
o wprowadzenie do porządku następujących projektów uchwał:
- uchylająca uchwałę w sprawie zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 77): 12 za
(jednogłośnie);
- w sprawie zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 78): 12 za (jednogłośnie);
- w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dofinansowanie projektów w ramach osi
4 Leader PROW 2007 - 2013 (druk nr 79): 12 za (jednogłośnie).
Burmistrz Drawska Pomorskiego wniósł o wycofanie z porządku posiedzenia projektu
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 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 70):
12 za (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady w związku z wycofaniem powyższego projektu uchwały wniósł
o wprowadzenie projektu uchwały uchylającego uchwałę 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 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 80): 12 za (jednogłośnie).
Po wprowadzeniu zmian w porządku przedstawiał się on 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. Stan realizacji infrastruktury drogowej i wodno -- kanalizacyjnej na terenie miasta
i gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 - druk nr 76,
2) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - druk
nr 75,

3) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów
samochodowych na drogach publicznych miasta Drawsko Pomorskie, wysokości
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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 70,
4) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy druk nr 67,
5) udzielenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste - druk nr 72,
6) zmiany miejscowego

planu zagospodarowania

przestrzennego

gminy Drawsko

Pomorskie - druk nr 74,
7) wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Drawsko Pomorskie przez Zarząd Rejonowy
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Koszalinie - druk nr 68,
8) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Drawsko Pomorskie
- druk nr 69,
9) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Nętno w Gminie Drawsko Pomorskie
na lata 2010 - 2022" - druk nr 73,
10) uchylająca uchwałę w sprawie zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 77,
11) zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 78,
12) wyrażenia zgody na ubieganie się o dofinansowanie projektów w ramach osi 4 Leader
PRO W 2007 - 2013 - druk nr 79.
8. Sprawy bieżące.
9. Zaniknięcie posiedzenia.

ad. 2
Radny

Eugeniusz

Storoniak

zgłosił

dwie

interpelacje,

(załącznik

nr

3

do protokołu).
Radny Włodzimierz Matusiak nawiązał do swastyk namalowanych na murach na osiedlu
Toruńskim. Dodał, że nikogo to nie razi, swastyki do tej pory nie zostały zamalowane.

ad. 3
Mariusz Rufkiewicz - Sołtys Sołectwa Jankowo złożył wniosek dotyczący finansowania
wyjazdów na zawody zawodników niezrzeszonych. Dodał, że są to dosyć duże koszty,
a zawodnicy ci reprezentują Drawsko Pomorskie. Podziękował za dotychczasowe wsparcie
Burmistrzowi Drawska Pomorskiego, Mariuszowi Nagórskiemu, a także radnym, którzy go
sponsorowali.
Krystyna Grzyb - Sołtys Sołectwa Gudowo zapytała, jak wygląda sytuacja u pani Habersztok.
Wichura zerwała kawałki dachu. Było w tej sprawie także pismo z Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Józef Wiechowski - Sołtys Sołectwa Suliszewo zapytał, czy będzie robiona droga na nowym
osiedlu w 2011 r.
Zdzisław

Bujnowski - Przewodniczący

Samorządu

Mieszkańców Nr 2 w Drawsku

Pomorskim powiedział, że popiera głos radnego Włodzimierza Matusiaka. Dodał, że zgłosił
zamalowanie ściany przy ul. Gierymskiego. Zapytał, kiedy sprawca będzie ukarany,
bo wiadomo, kto tego dokonał. Sprawa się toczy.
Eugeniusz Kuliga - Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Nr l w Drawsku Pomorskim
zapytał, czy przed latem pan Tratnerski zamaluje płyty koło baru.
Jan Barczak - mieszkaniec Drawska Pomorskiego podziękował za odpowiedzi na pytania.
Następnie, zapytał:
1. W jakim terminie będzie zrobione oświetlenie w odnodze ul. Spokojnej? (pan Sojda
składał pismo w tej sprawie).
2. Kiedy zostanie załatana dziura w ul. Spokojnej?
3. Kiedy zostanie załatana dziura w ul. Ogrodowej? Można urwać koło w samochodzie.
4. Jaką

kwotę

zapłacono

za

wykonanie

nawierzchni

od

ul.

Piłsudskiego

do pl. Konstytucji?
Pan Dąbrowski - mieszkaniec Drawska Pomorskiego poruszył następujące sprawy:
1. Deski na mostach są stare i spróchniałe. Powinny zostać wymienione.
2. Brakuje ubikacji na dużych placach zabaw. Poprosił o postawienie toalet Toy - Toy
lub otworzenie całodobowych ubikacji.
3. Na ul. Złocienieckiej powinny zostać zrobione zjazdy z chodników, ponieważ
są bardzo wysokie krawężniki.

ad. 4

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział:
1. Radnemu Eugeniuszowi Storoniakowi: Istnieje możliwość wykupienia mieszkań
przez lokatorów, ale wszyscy muszą wyrazić zgodę. Ul. Kolejowa jest ulicą
powiatową, a budynki przy niej stojące są w zarządzie mieszkaniowej agencji
kolejowej.

Została zakończona procedura przetargowa,

wyłoniono

wykonawcę

na skanalizowanie budynku dawnego dworca. Budynki przy ul. Kolejowej zostaną
podłączone do kolektora w ul. Kolejowej.
2. Radnemu Włodzimierzowi Matusiakowi: Malowanie po murach jest bardzo dużym
problemem. Największy jest przy osiedlu Toruńskim. Urząd będzie interweniował
w tej sprawie.
3. Przewodniczącemu Zdzisławowi Bujnowskiemu: Policja ma sprawców, ale procedury
trwają długo. Wiele spraw trwa około roku. Urząd dostaje informacje dotyczące
rozstrzygnięcia spraw. Służby radzą sobie nieźle, a monitoring się sprawdza.
4. Sołtysowi Mariuszowi Rufkiewieżowi: Nie ma możliwości prawnej finansowania
zawodów zawodników niezrzeszonych. Wyjściem z tej sytuacji może być założenie
stowarzyszenia lub „podłączenie się" do już istniejącego.
5. Sołtysowi Krystynie Grzyb: Sprawy z budynkiem są załatwione. Środki finansowe
w budżecie zostały zapisane. Teraz trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
6. Sołtysowi

Józefowi

Wieckowskiemu:

Po majówce

odbędzie

się

spotkanie

z mieszkańcami w sprawie drogi.
7. Przewodniczącemu Eugeniuszowi Kulidze: Była kontrola, która nie wykazała żadnych
uchybień. Nie ma możliwości zmuszenia do pomalowania płotu.
8. Mieszkańcowi

Dąbrowskiemu:

Mosty będą

naprawiane

przez Zakład Usług

Komunalnych. Były zgłaszane uwagi dotyczące zjazdów na ul. Złocienieckiej. Urząd
nie przewiduje postawienia toalet typu Toy - Toy.
Marek Tobiszewski - Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego powiedział, że chodniki
przy ul. Złocienieckiej są wysokie, ponieważ jeszcze nie została położona druga warstwa
asfaltu.
Burmistrz

Zbigniew Ptak dodał, że parking koło kościoła został zabezpieczony przed

Świętami Wielkanocnymi. Będzie robiony. Parking, ul. Kilińskiego oraz ul. Piłsudskiego
nie zostały jeszcze dokończone.
Wyszedł radny Zenon Rzęsa.

ad. 5
Burmistrz Drawska Pomorskiego poinformował o działalności w okresie między sesjami:
- tegoroczna majówka ma bogaty program,
- projekt na boisko wielofunkcyjne w Nętnie przeszedł pozytywnie weryfikację,
- wniosek na boisko w Gudowie jest w obróbce,
- przyznano środki finansowe w wysokości 11.000 Euro na program popularyzacji ochrony
przyrody,
- w Drawsku Pomorskim zostanie otwarty oddział Banku Gospodarki Żywnościowej,
- podczas spotkania Związku Miast Polskich Burmistrz Drawska Pomorskiego zaprezentował
walory turystyczne Drawska Pomorskiego,
- nieźle wyszły przetargi: ul. Kolejowa, Stanisławskiego, Wywiórskiego.
Przyszedł radny Romuald Kurzątkowski.

ad. 6
Nikt nie zgłosił uwag.
Informacja o stanie realizacji infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej na terenie
miasta i gminy stanowi załącznik nr 4.
W tym miejscu ogłoszono przerwą.

ad. 7
Przyszedł radny Teodor Daciów.
1. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie

na rok 2011.
Skarbnik Gminy -- Jadwiga Jędrzejewska

-- Garbacz w imieniu Burmistrza Drawska

Pomorskiego wniosła o:
- wprowadzenie 20.000 zł na mini mundial w Dz. 96: 13 za (jednogłośnie);
- wprowadzenie 20.000 zł w dochodach: 13 za (jednogłośnie);

- przeniesienie 2.500 zł z Dz. 926 Rozdział 92601 § 4300 Zakup usług pozostałych
(wykonanie studium wykonalności) i utworzenie zadania: Dz. 853 Rozdz. 85395 § 7170
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie realizacji zadań dofinansowanych ze środków UE:
13 za (jednogłośnie).
Przewodniczący

Rady

poddał

pod

głosowanie

podjęcie

powyższej

uchwały

wraz z wnioskami: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr VIII/66/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
L

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr VIII/67/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
3. Projekt uchwały uchylający uchwałę 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 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.

Przewodniczący Rady odczytał projekt. Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący

Czesław

Faliński poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały: 12 za, l przeciw, O wstrzymujących
się (większością głosów).
Uchwała Nr VIII/68/2011
uchylająca

uchwałę

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 kwietnia 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 opłaty za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niektórych
użytkowników drogi, określenia sposobu pobierania opłaty za parkowanie
samochodowych
wysokości

na drogach publicznych w strefie

opłaty

dodatkowej

za

nieuiszczenie

płatnego parkowania,
opłaty

za

parkowanie

pojazdów
określenia
pojazdów

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania została podjęta
większością głosów i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
4. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr VIII/69/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego

trybu zawarcia umowy

dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
5. Projekt

uchwały

w

sprawie udzielenia zgody

na

oddanie nieruchomości

w użytkowanie wieczyste.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały: 10 za, 3 przeciw, O wstrzymujących się (większością głosów).

Uchwała Nr VIII/70/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste została
podjęta większością głosów i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
6. Projekt uchwały w

sprawie zmiany

miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr VIII/71/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko
Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Drawsko
Pomorskie

przez

Zarząd Rejonowy Związku

Żołnierzy

Wojska Polskiego

w Koszalinie.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr ¥111/72/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 kwietnia 20 J J r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko
Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
8. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
gminy Drawsko Pomorskie.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr VIIl/73/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania

konsultacji z mieszkańcami gminy Drawsko

Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Netno
w Gminie Drawsko Pomorskie na lata 2010 - 2022".
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr VIII/74/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości Netno w Gminie Drawsko Pomorskie
na lata 2010 - 2022 " została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
10. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zgody na zbycie nieruchomości.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr VIII/75/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2011 r.

uchylająca uchwałę w sprawie zgody na zbycie nieruchomości została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
11. Projekt uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały: 11 za, O przeciw, 2 wstrzymujące się (jednogłośnie).
Uchwała Nr VIII/76/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie zgody na zbycie nieruchomości została podjęta jednogłośnie i sianowi załącznik
nr 15 do protokołu.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dofinansowanie
projektów w ramach osi 4 Leader PROW 2007 - 2013.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały: 13 za (jednogłośnie).
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Uchwała Nr VIII/77/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dofinansowanie projektów w ramach osi
4 Leader PROW 2007 - 2013 została podjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik nr 16

do protokołu.

ad. 8
Przewodniczący

poinformował, że Komisja Organizacyjna odbędzie

Rady Miejskiej

się 9 maja 2011 r. o godz. 12.00. Przypomniał radnym o kończącym się terminie złożenia
oświadczeń majątkowych. Następnie, odczytał pismo Związku Miast Polskich dotyczące
wyznaczenia delegatów do komisji tematycznych.
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że zostały już zgłoszone następujące osoby:
- Monika Chmielecka i Elżbieta Koba do Komisji Oświaty,
- Adam Zdun i Marek Tobiszewski do Komisji Komunalnej i Gospodarczej,
- Jolanta Pluto - Prądzyńska do Komisji Kultury,
- Adam Cygan do Komisji Turystyki.
Przewodniczący Rady dodał, że składy komisji są otwarte i można zgłaszać kandydatów.
Burmistrz Drawska Pomorskiego

powiedział, że spłynęły arkusze organizacyjne szkół.

Spada liczba uczniów, a zwiększa się liczba przedszkolaków. Bez zwolnień arkuszy
zatwierdzić się nie da. Szkoła ponadgimnazjalna nr l chce utworzyć oddział pierwszej klasy
gimnazjum. Ponadto, nawiązał do reguły wydatkowej, która pozwala na maksymalne
zadłużenie gminy w stosunku do dochodów - 60%.

O

;

Przyszedł radny Zenon Rzęsa.
Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że aby poradzić sobie z tzw. kagańcem finansowym
narzuconym przez ministra finansów można zastosować dwa wyjścia: pierwsze - podnieść
dochody lub drugie - obniżyć wydatki nieinwestycyjne (głównie będzie chodziło o oświatę
i opiekę społeczną). Jest jedna osoba zainteresowana opieką żłobkową. Zabrakło 30 miejsc
w przedszkolu. Po rozmowach z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim
wiadomo, że jest możliwość utworzenia jednego oddziału 5 - latków na 9 godzin w szkole.
Deficyt budżetowy od 2012 r. będzie mógł wynosić 4%, w 2013 r. - 3%, w 2014 r. - 2%,
a w 2015 r. -- 1%. Gmina będzie musiała zejść z deficytu 10%. Ostrowiec, Złocieniec
i Czaplinek maja przekroczone progi. Są w dziesiątce zagrożonych samorządów w Polsce.
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Radna Zofia Nowicka poinformowała o wypowiedzi prezydent Poznania, który uznał,
że kaganiec finansowy najbardziej uderza w małe gminy. Zablokuje to także pozyskiwanie
środków finansowych z Unii Europejskiej.

ad. 9
Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący

Czesław

Faliński

zaniknął VIII sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 11.40.

Protokołowała:

Przewodniczył:

PRZEWO1

l N S P E K, T O R
OMmgr Elżbieta Kordoroios/ca

RADY MII
w DrawskvnPqpirorskinv

mgr Czesław Faliński
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