
Ob.
RADA MIEJSKA
w DRAWSKU POMORSKIM

PROTOKÓŁ NR X/2011

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 30 czerwca 2011

w sali narad Urzędu Miejskiego

ad. l

Posiedzenie otworzył i jego obradom przewodniczył Czesław Faliński - Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Na początku powitał obecnych.

Przewodniczący, na podstawie listy obecności, stwierdził kworum do podejmowania

prawomocnych decyzji. Listy obecności stanowią załącznik nr l do protokołu.

Brak radnych Romualda Kurzątkowskiego, Teodora Daciów, Kazimierza Hnatkowskiego,

Andrzeja Tyłki oraz Danuty Sycz.

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: 10 za (jednogłośnie).

Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 maja

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 w sprawie:

1. zgody na użycie herbu Gminy Drawsko Pomorskie przez Jednostkę Wojskową Nr 3378

Drawsko Pomorskie 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy Drawsko Pomorskie

druk nr 102,

2. zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej -

druk nr 103,

3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 104.



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 stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony

przeciwpożarowej.

7. Zagadnienia społeczno - gospodarcze realizowane przez instytucje podległe samorządowi

miejskiemu.

8. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Drawska Pomorskiego:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2010 r.

dyskusja.

2) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie z dnia 07 kwietnia 2011 r. o sprawozdaniu Burmistrza Drawska

Pomorskiego z wykonania budżetu za 2010 rok.

3) Sprawozdanie finansowe gminy Drawsko Pomorskie za rok 2010 oraz informacja

o stanie mienia komunalnego - dyskusja.

4) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Drawsko Pomorskie

za 2010 rok.

5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

gminy Drawsko Pomorskie za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2010 rok - druk nr 97.

6) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi

Drawska Pomorskiego.

7) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2011 r. o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawska

Pomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,

8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawska Pomorskiego

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok - druk nr 98.



9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Drawsko

Pomorskie za rok 2010 - druk nr 99,

2) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie

na lata 2011 - 2020 - druk nr 100,

3) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 - druk nr 101,

4) 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 96,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej

zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - druk nr 88,

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

- druk nr 89,

7) zgody na sprzedaż nieruchomości jej użytkownikom wieczystym - druk nr 90,

8) podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie -

druk nr 92,

9) ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie publicznych

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - druk nr 93,

10) zmieniająca uchwałę 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 94,

11) po wołania zespołu do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, a w szczególności w zakresie

spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie - druk nr 95,

12) zgody na użycie herbu Gminy Drawsko Pomorskie przez Jednostkę Wojskową

Nr 3378 Drawsko Pomorskie 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy Drawsko

Pomorskie - druk nr 102,

13) zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

- druk nr 103,

14) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 104.

10. Sprawy bieżące.

11. Zamknięcie posiedzenia.
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Przyszli radni Danuta Sycz i Romuald Kurzątkowski.

ad. 2

Radny Eugeniusz Storoniak poprosił o pośrednictwo w unormowaniu sposobu korzystania

z jeziora Lubię. Zachowanie niektórych użytkowników stwarza niebezpieczeństwo.

Pływający skuterami i innymi sprzętami podpływają blisko kapiących się, a także zakłócają

ciszę odpoczywającym.

Radna Danuta Sycz poprosiła o interwencję w sprawie połączeń kolejowych na trasie

Drawsko Pomorskie -- Poznań i Drawsko Pomorskie -- Warszawa. Dokonane niedawno

zmiany są niekorzystne.

Radny Robert Kowalczyk zapytał, czy istnieje program walki z barszczem Sosowskiego.

Dodał, że zna kilka udokumentowanych przypadków poparzenia tą rośliną.

Radny Romuald Kurzątkowski zapytał, czy ul. Łąkowa, odcinek przy cmentarzu żydowskim,

będzie robiona. Dodał, że są tam trzy budynki.

ad. 3

Zdzisław Bujnowski Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Drawsku

Pomorskim zapytał, czy jest możliwość ograniczenia wejścia na cmentarz. Ludzie chodzą

przez cmentarz z psami skracając sobie drogę na działki. Poza tym, zamykanie cmentarza

na noc może rozwiązałoby problem z osobami spożywającymi alkohol na jego terenie

i zakłócającymi ciszę nocną.

Mariusz Rufkiewicz - Sołtys Sołectwa Jankowo powiedział, że Komisja Rozwoju Wsi

i Rolnictwa powinna być organizowana w innym dniu niż pozostałe komisje. Sołtysi mają

ogrom spraw, a ograniczony czas komisji nie pozwala ich omówić.

ad. 4

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział sołtysowi Mariuszowi Rufkiewiczowi,

że termin komisji ustala Przewodnicząca Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział:

1. Radnemu Eugeniuszowi Storoniakowi: Kompetencje, w poruszonej przez radnego

sprawie, posiada Rada Powiatu Drawskiego. Policja może patrolować jezioro

i wyciągać konsekwencje od użytkowników stwarzających niebezpieczeństwo.

Burmistrz może wystąpić do Rady Powiatu o rozpatrzenie wniosku dotyczącego
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ograniczenia bądź wyłączenia jeziora z możliwości użytkowania na nim łodzi,

skuterów, itp.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek dotyczący ograniczenia

bądź wyłączenia jeziora z możliwości użytkowania na nim łodzi, skuterów, itp.: 12 za

(jednogłośnie).

Przyszedł radny Kazimierz Hnatkowski.

2. Radnej Danucie Sycz: Uwagi zostaną przekazane do PKP.

3. Radnemu Robertowi Kowalczykowi: Programu nie posiada żadna gmina w Polsce.

Środki na walkę z tą rośliną pochodzą z odpisu na ochronę środowiska. Najwięcej

barszczu jest na terenach Agencji Nieruchomości Rolnych i prywatnych terenach.

Straż miejska oraz Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska monitorują to. Opryski

i wycinanie są robione na bieżąco.

4. Radnemu Romualdowi Kurzątkowskiemu: Jeżeli możliwości finansowe pozwolą

to w następnym roku najpóźniej, zadanie zostanie wykonane. W 2011 r.

było to zadanie zapisane, ale zmianę spowodowała decyzja ministra finansów. W 2012

r. nie będzie tak restrykcyjnie przestrzegany przepis w sprawie deficytu (zmniejszanie

od4dol%).

5. Przewodniczącemu Zdzisławowi Bujnowskiemu: Sprawa korzystania z cmentarza

jest uregulowana w regulaminie. Były wcześniej propozycje zamykania cmentarza

o godz. 22.00. Teraz są czynne 4 wejścia i 2 zamknięte. Na Komisji Organizacyjnej

zostanie poruszony ten temat i podjęta decyzja.

ad. 5

Burmistrz Drawska Pomorskiego poinformował, że:

1. Minione półrocze było bardzo dobre. Wykonano plan sprzedaży nieruchomości

na 2011 rok. Współczynniki są bardzo dobre. Dofinansowania w drugim półroczu

będzie wymagała oświata oraz Zakład Usług Komunalnych. Jest bardzo duże

zaangażowanie środków finansowych w inwestycje (6 min zł), docelowo 12 min zł.

Inwestycje są realizowane w miarę rytmicznie (m.in. dworzec, centrum kultury,

bloki).

2. ME - FA kupiła 4 działki pod inwestycje.

3. TEKMAR uruchamia produkcję.
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4. Zadania społeczno - gospodarcze są realizowane rytmicznie.

5. Droga krajowa nr 20 będzie realizowana w Drawsku Pomorskim w 2012 r.

(zapewnienie GDDKiA).

6. Gmina chce wprowadzić „schetynówki" jedna gminna inwestycja i dwie

z powiatem. Wartość jednej inwestycji nie może przekroczyć 3 min zł.

7. Jest szansa, że uda się wyremontować kościół. Został wydłużony czas dzierżawy

magazynu solnego.

8. W sierpniu br. odbędzie się spotkanie z Adamem Małyszem w Drawsku Pomorskim.

,

ad. 6

Radna Danuta Sycz powiedziała, że podczas imprez organizowanych w parku dzieci

są pod wpływem alkoholu. Zapytała, czy są w związku z tym kontrole i zatrzymania.

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że kontroli i zatrzymań jest dużo. Alkoholizm

to problem społeczny. 30% uczniów ma z nim kontakt już w szkole podstawowej, 40%

w gimnazjum, a 80% w szkole ponadgimnazjalnej.

Przyszedł radny Teodor Daciów.

Radny Romuald Kurzątkowski zapytał, czy jest realizowany plan zaleceń wobec jednostki

OSP w Rydzewie.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, ze plan jest. Będzie realizowany, gdy jednostka

zostanie zmodernizowana.

Zdzisław Bujnowski zapytał, jakie jest stanowisko wobec pijanych młodocianych

i w jaki sposób jest prowadzona walka z tym.

Sołtys Mariusz Rufkiewicz powiedział, że podczas imprez wiejskich są otwarte sklepy

do późnych godzin nocnych. Zapytał, czy nie ma na to przepisu. Ludzie kupują w sklepie

alkohol, a potem wszczynają awantury. Nie pomaga proszenie o zamknięcie sklepu. Sołtys

zapytał również, czy jest możliwość zwiększenia częstotliwości bywania dzielnicowego

i strażników miejskich na terenach wiejskich (zwłaszcza w nocy).

Jarosław Smolarek - Komendant Policji powiedział, że alkoholizm wśród nieletnich narasta.

Nieletniego nie można ukarać. Wcześniej były zawierane z nieletnim kontrakty na 6 miesięcy.

Teraz nie można w taki sposób postępować. Niejednokrotnie zdarza się, że pijany nieletni

jest odwożony do domu, a po godzinie znów jest na ulicach miasta. Jeżeli chodzi o obecność

dzielnicowych, to jest ona ograniczona ze względu na rozległy teren, na którym działa
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dzielnicowy i przez limity kilometrów. Jutro dzielnicowi pojawią się w Jankowie

i w Konotopie na pogadankach.

Jacek Dziurdź z Komendy Powiatowej PSP powiedział, że co 5 lat jest tworzona strategia

rozwoju powiatu. Porozumienia w tej sprawie są podpisywane także z Burmistrzem Drawska

Pomorskiego. W nowym rozporządzeniu są się wytyczne dla jednostek znajdujących

się w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że kodeks pracy i inne przepisy regulują pracę

sklepów. To na organizatorze imprez masowych spoczywa odpowiedzialność. Jeżeli chodzi

o alkohol spożywany przez nieletnich to należy zacząć od rodziny.

Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony

przeciwpożarowej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad. 7

Nikt nie zabrał głosu.

Informacja o zagadnieniach społeczno -- gospodarczych realizowanych przez instytucje

podległe samorządowi miejskiemu stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad. 8

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Drawska Pomorskiego:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2010 r.

dyskusja.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że sprawozdanie zostało omówione

na komisjach stałych rady.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że budżet był wyższy

od poprzedniego. Dochody gminy przekroczyły 50 min zł. W projekcie budżetu

zakładano 44 min zł dochodu i 53 min zł wydatków. Wydatki wykonano w kwocie

56 min zł. Wzrosły dochody własne gminy.



2) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie z dnia 07 kwietnia 2011 r. o sprawozdaniu Burmistrza Drawska

Pomorskiego z wykonania budżetu za 2010 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Włodzimierz Matusiak odczytał pozytywną

opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 07 kwietnia

2011 r. o sprawozdaniu Burmistrza Drawska Pomorskiego z wykonania budżetu

za 2010 rok.

3) Sprawozdanie finansowe gminy Drawsko Pomorskie za rok 2010 oraz informacja

o stanie mienia komunalnego - dyskusja.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że sprawozdanie finansowe

oraz informacja o stanie mienia komunalnego zostały omówione

na komisjach stałych rady. Nikt więcej nie zabrał głosu.

4) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Drawsko Pomorskie

za 2010 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Kazimierz Pokutyński przedstawił pozytywną

opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2010 rok.

5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

gminy Drawsko Pomorskie za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2010 rok - druk nr 97.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:

14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr X/86/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011

r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Drawsko

Pomorskie za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Drawsko

Pomorskie za 2010 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5

do protokołu.
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6) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi

Drawska Pomorskiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Kazimierz Pokutyński przedstawił wniosek

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Drawska Pomorskiego

z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

7) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2011 r. o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawska

Pomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Włodzimierz Matusiak odczytał pozytywną

opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 01 czerwca

2011 r. o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawska Pomorskiego absolutorium z tytułu

wykonania budżetu za 2010 rok.

8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawska Pomorskiego

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok - druk nr 98.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:

14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr X/87/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011

r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawska Pomorskiego absolutorium

z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi

załącznik nr 6 do protokołu.

W tym miejscu została ogłoszona przerwa.

Wyszedł radny Romuald Kurzątkowski.



ad. 9

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Gminy Drawsko Pomorskie za rok 2010 - druk nr 99.

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

projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwały Nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Drawsko

Pomorskie za rok 2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

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

gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011 - 2020 - druk nr 100.

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

Pomorskiego, wniosła o wprowadzenie do ww. projektu kwoty 3.700 zł na dokumentację

na remont starej części Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek: 13 za (jednogłośnie).

Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod

głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie

na lata 2011 - 2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

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

na rok 2011 - druk nr 101.

Radny Kazimierz Pokutyński wniósł o wprowadzenie kwoty 5.000 zł na małe projekty

w ramach Lokalnej Grupy Działania.
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Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska -- Garbaci, w imieniu Burmistrza Drawska

Pomorskiego, wniosła o wprowadzenie do ww. projektu:

- w Dz. 630 kwoty 5.500 zł na sprzęt ratowniczy;

- w Dz. 801 kwoty 3.700 na dokumentację na remont starej części Szkoły Podstawowej

w Drawsku Pomorskim;

- kwoty 5.000 zł na małe projekty w ramach Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy".

- zabezpieczenie środków w kwocie 14.200 zł będzie pochodziło z ponadplanowych

dochodów (Dz. 700);

- w Dz. 854 kwoty 32.466 zł w dochodach i wydatkach - dotacja na wyprawkę szkolną.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wnioski: 13 za (jednogłośnie).

Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr X/90/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011 r.

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

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

4) Projekt 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 96.

Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia zgody na -wniesienie przez Burmistrza Drawska Pomorskiego środków

trwałych, tj. sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarne]' na terenie gminy Drawsko

Pomorskie, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki została podjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik nr l O do protokołu.

11



5) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny

ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - druk

nr 88.

Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod

głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr X/92/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art.

67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami została podjęta jednogłośnie i stanowi

załącznik nr 11 do protokołu.

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

zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 89.

Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

7) Projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości jej użytkownikom

wieczystym - druk nr 90.

Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr X/94/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości jej użytkownikom wieczystym została pod/eta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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8) Projekt uchwały w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 92.

Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr X/95/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

9) Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Drawsko

Pomorskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych - druk nr 93.

Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie publicznych

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

10) Projekt uchwały zmieniający uchwałę 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 94.

Wyszedł radny Kazimierz Hnatkowski.

Przewodniczący Czesław Faliński powiedział, że pan Piotr Skrzypczak wskazał nieścisłości

w ww. projekcie uchwały. W związku z tym, złożył wniosek o wycofanie projektu

z dzisiejszego porządku obrad i poddał go pod głosowanie: 12 za (jednogłośnie).
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Projekt uchwały zmieniający uchwałę 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 został wycofany z porządku obrad.

11) Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji Rady

Miejskiej w Drawsku Pomorskim swojej opinii o zgłoszonych kandydatach

na ławników, a w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów

określonych w ustawie - druk nr 95.

Radni zaproponowali do udziału w komisji radnego Czesława Falińskiego, radną Zofię

Nowicką oraz radnego Eugeniusza Storoniaka oraz radną Danutę Sycz. Kandydaci wyrazili

zgodę.

Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za (jednogłośnie).

Uchwala Nr X/97/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej w Drawsku

Pomorskim swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, a w szczególności

w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

12) Projekt uchwały w sprawie zgody na użycie herbu Gminy Drawsko Pomorskie

przez Jednostkę Wojskowa Nr 3378 Drawsko Pomorskie 16 Wojskowy Oddział

Gospodarczy Drawsko Pomorskie - druk nr 102.

Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr X/98/2011 Rady Miejskiej \v Drawsku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zgody na użycie herbu Gminy Drawsko Pomorskie przez Jednostkę Wojskową
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Nr 3378 Drawsko Pomorskie 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy Drawsko Pomorskie została

podjęta Jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

13) Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

i wysokości stawek opłaty targowej - druk nr 103.

Radna Zofia Nowicka wniosła o wycofanie projektu uchwały w celu przedyskutowania

jej ponownie. Dodała, że obniżka powinna dotyczyć wytwórców, którzy ponoszą duże koszty

na produkcję, a nie tych, którzy sprzedają np. banany, pomarańcze, itp.

Radny Eugeniusz Storoniak zaproponował wzięcie pod uwagę także protokołu z Komisji

Komunalnej, która sprawdzała stan targowiska i rozwiązanie sprawy kompleksowo.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że jest zamierzenie dotyczące nowych targowisk

dla producentów. Projekt nie obniża dochodu gminy. W ubiegłym roku było to 50 tyś. zł

(mniej niż utrzymanie targowiska).

Przyszedł radny Romuald Kurzątkowski.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Zofii Nowickiej: 12 za,

O przeciw, l wstrzymujący się.

Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości

stawek opłaty targowej został wycofany z porządku obrad.

14) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 104.

Henryk Szczepański powiedział, że złożył również wniosek o zmianę w planie w sprawie

Woliczna i nic nie jest zrobione. Dodał, że inwestor spoza gminy jest lepiej traktowany niż

miejscowy.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że w przypadku pana Henryka Szczepańskiego chodzi

o konkretne zmiany w planie, a przedstawiony projekt uchwały dotyczy uchwały intencyjnej.

Dodał, że zmiana dotycząca Woliczna powinna wejść najpóźniej do końca roku.
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Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał

pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 11 za, O przeciw, 2 wstrzymujące się

(jednogłośnie).

Uchwala Nr X/99/201J Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik

nr 18 do protokołu.

ad. 10

Henryk Szczepański poprosił o wstrzymanie się z wnioskiem do Starostwa Powiatowego

dotyczącym jeziora Lubię. Są ludzie, którzy nie mają gdzie pływać i kierują swoje kroki

do naszej gminy. Zakaz używania sprzętu na jeziorze spowoduje utratę turystów.

Radna Zofia Nowicka powiedziała, że incydenty zdarzają się głównie w Gudowie.

Radny Kazimierz Pokutyński powiedział, że to są sprawy policji i oni powinni egzekwować

prawo. Zamknięcie jeziora spowoduje utratę turystów.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że można wystąpić do służb o egzekwowanie

prawa.

Przewodniczący Czesław Faliński przedstawił pismo w sprawie wydania opinii przez Radę

Miejską dotyczącą formy prawnej zarządzania Szpitalem Powiatowym im. Matki Teresy

z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że wyraził negatywne stanowisko w tej sprawie.

Zniszczyłoby to finanse gminy. Inne gminy również nie wyraziły na to zgody

Radny Teodor Daciów powiedział, że gmina może pomóc w ten sposób.

Radny Romuald Kurzątkowski powiedział, że zabrakło w tej sprawie stanowiska Komisji

Zdrowia.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na uczestniczenie w spółce

komunalnej przez gminę: O za, 12 przeciw, l wstrzymujący się.

Rada Miejska w Drawsku Pomorskim wydała negatywną opinię.

Przewodniczący Czesław Faliński przedstawił pismo w sprawie rozpoczęcia procedury zmian

w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie na wniosek pana

Zbigniewa Rybickiego. Poddał pod głosowanie: 2 za, 11 przeciw, O wstrzymujących się.

Rada Miejska w Drawsku Pomorskim nie wyraziła zgody na rozpoczęcie procedury zmian

w planie zagospodarowania przestrzennego.
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna odbędzie się 8 sierpnia

2011 r.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że być może posiedzenia rady będą odbywały

się w budynku dworca, a jeżeli nie to w sali narad zostanie zamontowana klimatyzacja.

28 maja 2011 r. została powołana do życia Lokalna Organizacja Turystyczna. Gmina

do niej przystąpi. Prezesem jest Artur Krzemień. Prezydencja Polski w Unii Europejskiej

w Drawsku Pomorskim została zaznaczona poprzez oflagowanie miasta. Drawska Orkiestra

Dęta zakwalifikowała się na festiwal w Goleniowie. Sportowcy „Drawy" znaleźli

się w III lidze. Zostały ufundowane przez gminę stroje promujące Drawsko Pomorskie.

Radny Eugeniusz Storoniak poddał pod rozwagę pomysł przejęcia wieży ciśnień.

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że był już w tej sprawie kierowany wniosek,

ale nie było zgody na ich przejęcie. Obecnie są wystawione do sprzedaży.

Sołtys Mariusz Rujkiewicz zaprosił na turniej siłaczy.

Sołtys Wojciech Kowalczyk zaprosił na turniej wędkarski w Łabędziach.

Burmistrz Drawska Pomorskiego poinformował, że 20 sierpnia br. odbędzie się wręczenie

sztandaru dla Centrum Kształcenia Wojsk Lądowych. Na przełomie sierpnia i września br.

Drawsko Pomorskie odwiedzi prezydent Polski.

ad. 11

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Czesław Faliński

zamknął X sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 13.10.

Protokołowała:

I N S P E K T O R

mgr ElżbietaKtfjporowska

Przewodniczył:

PRZEWODN
RADYMI

w Drawsku

mgr Cz
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