R A D A M I E J S K A
w Drawsku Pomorskim
ul.Gen.Wt.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

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

odbytej 25 sierpnia 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 i Teodora Daciów.
Przewodniczący Czesław Faliński poinformował, że protokoły z poprzednich sesji Rady
Miejskiej były wyłożone do wglądu w Biurze Rady. Nikt nie wniósł do nich uwag. Następnie,
poddał pod głosowanie przyjęcie:
- protokołu Nr X/201 1 z 30 czerwca 201 1 r.: 13 za (jednogłośnie),
- protokołu Nr XI/201 1 z 14 lipca 201 1 r.: 13 za (jednogłośnie).
Protokoły Nr X/2Q1 1 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 czerwca 201 1
r. oraz Nr XI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 14 lipca 2011 r. zostały
przyjęte 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:
1) w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Koszaliński
- druk nr 115: 13 za (jednogłośnie);
2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne
zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat

za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten
wymiar - druk nr 116: 13 za (jednogłośnie).
W związku z decyzją połączonych komisji stałych Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady
wniósł o wycofanie z porządku następujących projektów uchwał:
1) w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty
targowej - druk nr 109: 13 za (jednogłośnie);
2) regulaminu targowiska

miejskiego w Drawsku Pomorskim

druk nr 110:

13 za (jednogłośnie).
Po zmianach porządek posiedzenia 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 przygotowania szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2011/2012.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2011 r.
8.

Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie
na lata 2011 - 2041 - druk nr 113,
2) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 - druk
nr 114,

3) upoważnienia Burmistrza Drawska Pomorskiego do nabycia nieruchomości
druk nr 105,
4) wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności - druk nr 108,
5) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej - druk nr 111,
6) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - druk nr 112,
7) w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat
Koszaliński - druk nr 115,

8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne
zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości
opłat

za

świadczenia

udzielane przez

przedszkole

publiczne

w

czasie

przekraczającym ten wymiar - druk nr 116.
9. Sprawy bieżące.
10. Zamknięcie posiedzenia.
ad. 2

Przewodniczący

Rady Miejskiej

poinformował, że na sesji nie będzie obecny Burmistrz

Drawska Pomorskiego. Odpowiedzi na pytania będzie udzielał Zastępca Burmistrza - Marek
Tobiszewski.
Radny Kazimierz Pokutyński w swojej wypowiedzi nawiązał do śmiertelnego wypadku
na ul. 11 Pułku Piechoty. Powiedział, że należy zastanowić się nad postawieniem znaków
lub świateł na ul. 11 Pułku Piechoty i ul. Toruńskiej. Wtedy byłoby bezpieczniej.
Radny Ireneusz Gendek zapytał, jakie są szansę na zrobienie odcinka drogi do świetlicy
w Zarańsku.
Przyszli radni Teodor Daciów oraz Romuald Kurzątkowski.
ad. 3

Józef

Więckowski

-

Sołtys

Sołectwa

Sułiszewo

powiedział, że dużym problem

jest oświetlenie wsi. Po ulewach przestało działać. Są liczne awarie. Lampy często palą
się w dzień, a gasną w nocy. Monitowanie do spółek energetyki nic nie daje.
Zdzisław

Bujnowski — Przewodniczący

Pomorskim

Samorządu

Mieszkańców Nr 2 w Drawsku

wyraził poparcie dla słów radnego Kazimierza Pokutyńskiego. Dodał,

że powinny być zabezpieczone ulice 11 Pułku Piechoty i Piłsudskiego, zwłaszcza przy banku.
Często piesi stoją przy pasach, a żadne auto nie zatrzymuje się, aby ich przepuścić.
Na ul. 11 Pułku Piechoty potrzebny jest patrol, który sprawdzi prędkość poruszających
się samochodów (bardzo szybko jeżdżą tam samochody od p. Fabicha).
Mariusz Rufkiewicz — Sołtys Sołectwa Jankowo powiedział, że na placu zabaw w Jankowie
jest spróchniała belka, która zagraża bezpieczeństwu

dzieci. Zwrócił uwagę

na przystanek w Jankowie, który wymaga gruntownego remontu lub wymiany.

także

Krystyna Grzyb - Sołtys Sołectwa Gudowo zapytała, kiedy rozpocznie się remont dachu
budynku pani Habersztok. Zwróciła także uwagę na to, że w mieszkaniu TBS - u, w którym
mieszkaj ą państwo Majewscy, leci woda do pokoju.
ad. 4

Zastępca Burmistrza - Marek Tobiszewski odpowiedział:
1. radnemu

Kazimierzowi

Pokutyńskiemu

oraz

przewodniczącemu

Zdzisławowi

Bujnowskiemu: Wniosek dotyczący zwiększenia bezpieczeństwa na ulicach 11 Pułku
Piechoty oraz Toruńskiej zostanie ponownie skierowany do Starostwa Powiatowego.
2. radnemu Ireneuszowi Gendek: Toczą się rozmowy ze Starostwem. Najprawdopodobniej
inwestycja wejdzie w 2011 r.
3. sołtysowi Józefowi Wieckowskiemu: Są wysyłane pisma, monity, ale reakcja energetyki
i realizacja zadań to kpina. Jednakże, nadal urząd będzie monitował.
4. Mariuszowi Rufkiewieżowi: Zostanie wysłany pracownik urzędu, aby dokonał oględzin,
a jeżeli zajdzie potrzeba to zniszczenia zostaną naprawione. Bezpieczeństwo dzieci
jest najważniejsze. Zastępca burmistrza powiedział, że przystanki wyglądają tak, jak dbają
o nie mieszkańcy. Jeżeli zostanie zaplanowane takie zadanie w budżecie gminy
to przystanek zostanie wymieniony.
Andrzej Kolodziejczyk

- Prezes

Towarzystwa

Budownictwa Społecznego

powiedział,

że w sprawie wymiany dachu na budynku pani Habersztok został opracowany harmonogram.
2 września br. wchodzi z pracami ekipa pana Orłowskiego. Jeżeli chodzi o budynek,
gdzie mieszkają państwo Majewscy to jest tam problem z powodu współwłasności budynku,
który należy do TBS i do prywatnego właściciela. Prywatnego właściciela nie stać
na partycypowanie

w

kosztach

remontu. TBS wykona

prace

we

wrześniu

br.,

aby zabezpieczyć mieszkanie państwa Majewskich.
ad. 5

Zastępca Burmistrza — Marek Tobiszewski poinformował, że:
1. trwają inwestycje wodno - kanalizacyjne Woliczno, Jankowo, Zbrojewo. Inwestycja
zostanie zakończona w 2012;
2. jest realizowana inwestycja budowy sieci wodnej w ul. Stanisławskiego;
3. została oddana hala sportowa w Mielenku Drawskim;

4. została oddana remiza w

Rydzewie; jest realizowane

przenoszenie punktu

bibliotecznego;
5. przy ul. Złocienieckiej trwa budowa budynku wielorodzinnego;
6. trwa budowa kina; inwestycja ma zostać zakończona w 2012 r.;
Wojciech Kowalczyk - Sołtys Sołectwa Żółte zapytał, kiedy będzie realizowana inwestycja
budowy kanalizacji Zarańsko - Żółte.
Zastępca Burmistrza - Marek Tobiszewski powiedział, że inwestycja będzie realizowana
przez związek najprawdopodobniej w przyszłym roku.
Sołtys Józef Wiechowski zapytał, co z boiskiem i świetlicą w Suliszewie.
Zastępca Burmistrza - Marek Tobiszewski odpowiedział, że w świetlicy wystąpiła awaria.
Trwa procedura uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela lub wykonawcy. Został
złożony wniosek na wyposażenie. Jeżeli chodzi o boisko to gdyby było robione tylko
przez urząd, bez udziału innych osób, to byłoby już zrobione. Obecnie prace zostały
wstrzymane.

ad. 6
Czesław Faliński - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że odbył się objazd
po placówkach oświatowych w gminie Drawsko Pomorskie. Wzięli w nim udział radna Zofia
Nowicka, radny Romuald Kurzątkowski, radny Czesław Faliński oraz Monika Chmielecka Kierownik Referatu Spraw Społecznych.
Romuald Kurzątkowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej powiedział,
że prace remontowe w szkołach trwały przez okres wakacyjny. Została oddana do użytku
duża hala sportowa w Mielenku Drawskim. W niektórych szkołach jest niezbędna zmiana
oświetlenia. W Nętnie trwa adaptacja mieszkań nauczycielskich na pomieszczenia
dydaktyczne. Są remontowane również prysznice. Stołówka spełnia wymogi, zabezpiecza
potrzeby szkoły, a także posiada większe możliwości. Nasuwa się wniosek, aby wykorzystać
obiekt szkoły w Nętnie w okresie letnim. Jest wykonany projekt na modernizację starej części
budynku

Szkoły

Podstawowej

w

Drawsku

Pomorskim.

W

przedszkolu

przy ul. Obr. Westerplatte istotna jest modernizacja kuchni. Istnieje możliwość pozyskania
środków finansowych na wyposażenie nowych obiektów.
Zastępca Burmistrza — Marek Tobiszewski powiedział, że jest wykonany projekt na remont
starej części

budynku drawskiej

szkoły podstawowej.

Zostały złożone dokumenty

do Starostwa Powiatowego. Teraz trzeba czekać na pozwolenie na budowę.

Radny Andrzej

Tylka zapytał, czy dzieci, które były na listach rezerwowych podczas

rekrutacji do przedszkola, będą miały miejsce w przedszkolu od l września.
Zastępca Burmistrza -Marek Tobiszewski odpowiedział, że nadal są na liście rezerwowej.
Radny Zenon Rzęsa powiedział, że rzeczywiście można wykorzystać obiekt szkolny
w Nętnie w okresie letnim na obozy sportowe i nie tylko. Brakuje tam tylko boiska.
Przy okazji budowy boiska można byłoby wymienić płyty chodnikowe na polbruk.
Zastępca Burmistrza powiedział, że został złożony wniosek na boisko.
Przewodniczący Rady powiedział, że w Mielenku Drawskim można zagospodarować teren
wokół hali budując m.in. bieżnię.
Zastępca Burmistrza powiedział, że zgadza się z tym, ale wszystko zależy od środków
finansowych.

ad. 7
Przewodniczący

Czesław

Faliński

powiedział, że sprawozdanie z realizacji zadań

inwestycyjnych z pierwsze półrocze 2011 r. było omawiane na posiedzeniach komisji.
Nikt nie zabrał głosu.
Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych z pierwsze półrocze 2011 r. stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
W tym miejscu została ogłoszona przerwa.

ad. 8
Brak radnych Romualda Kurzątkowskiego oraz Kazimierza Hnatkowskiego.
1) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011 - 2041 - druk nr 113.
Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska - Garbacz wniosła w imieniu Burmistrza Drawska
Pomorskiego o wprowadzenie zmian do przedstawionego projektu uchwały:
- wprowadzenie kwoty 5.000 zł na zadanie związane z działalnością lotniczego zespołu
ratownictwa medycznego w Zegrzu Pomorskim (Dz. 754, rozdz. 75495, §6300): 13 za
(jednogłośnie).
6

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z wnioskiem:
13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XI1/102/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie
na lata 2011 - 2041 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
2)Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie
na rok 2011 -druk nr 114.
Przyszedł radny Romuald Kurzątkowski.
Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska - Garbacz wniosła w imieniu Burmistrza Drawska
Pomorskiego o wprowadzenie zmian do przedstawionego projektu uchwały:
- w dochodach i wydatkach wprowadzenie kwoty 62.536 zł jako dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dz. 900, rozdz. 90002, § 6230):
14 za (jednogłośnie);
- wprowadzenie w wydatkach kwoty 5.000 zł na dofinansowanie nakładów na inwestycje
związaną z działalnością lotniczego zespołu ratownictwa medycznego w Zegrzu Pomorskim
(Dz. 754, rozdz. 75495, § 6300) oraz zdjęcie tej kwoty z zakupu szczepień ochronnych
(Dz. 851, rozdz. 85195, § 4300): 14 za Gednogłośnie);
Wyszedł radny Robert Kowalczyk.
- wprowadzenie kwoty 4.800 zł na dożynki gminne i powiatowe (Dz. 921, rozdz. 92195,
§ 4300) oraz zdjęcie tej kwoty z zakupu materiałów i wyposażenia (Dz. 921, rozdz. 92109,
§ 4210): 14 za (jednogłośnie): 13 za (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z wnioskami:
13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XII/103/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2011 r.

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

sprawie

upoważnienia Burmistrza Drawska

Pomorskiego

do nabycia nieruchomości - druk nr 105.
Przyszedł radny Robert Kowalczyk.
Radny Robert Kowalczyk zapytał, po co gminie ta działka.
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że działka ma funkcję zieleni, a poza tym jest za darmo.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za, O przeciw,
l wstrzymujący się (radny Robert Kowalczyk).
Uchwała Nr Xlii 104/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Drawska Pomorskiego do nabycia nieruchomości
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
4)Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - druk nr 108.
Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący

Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 14 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XIII 105/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
5)Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie
opieki zdrowotnej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej - druk nr 111.

Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący Rad Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 14 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XII/106/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki

zdrowotnej

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
6)Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - druk nr 112.
Przewodniczący

Rady

Miejskiej

odczytał

uchwałę

Zarządu

Powiatu

Drawskiego

z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie zaopiniowania ustalenia przebiegu i zaliczenia
do kategorii dróg gminnych ulic na terenie miasta Drawsko Pomorskie. Zarząd Powiatu
Drawskiego wydał pozytywną opinię.
Przyszedł radny Kazimierz Hnatkowski.
Zdzisław Bujnowski zapytał, czy za przejęciem ulic pójdą także środki na nie.
Zastępca Marek Tobiszewski odpowiedział, że będą przejmowane ulice, które zostały
już wyremontowane.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 15 za
(jednogłośnie).
Uchwała Nr XII'107/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
7)Projekt uchwały w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez
Powiat Drawski - druk nr 113.
Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr Xlii'108/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski zostala
podjęta Jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
8)Projekt

uchwały

zmieniający

uchwałę

w

sprawie

ustalenia

czasu,

w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne
w czasie przekraczającym ten wymiar - druk nr 114.
Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 14 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XII/109/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar zostala podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
ad. 9

Przewodniczący Czesław Faliński nawiązał do pisma w sprawie utworzenia alei dębowej
w Mielenku Drawskim oraz zamknięcia na niej ruchu dla pojazdów ciężarowych.
Radny Robert Kowalczyk powiedział, że chodzi o pojazdy powyżej 20 ton, a nie maszyny
rolnicze. Gmina będzie ponosiła koszty naprawy drogi po jej zniszczeniu przez pojazdy
ciężkie.
Radny Teodor Daciów powiedział, że można zakazać wjazdu pojazdów ciężarowych
z wyjątkiem pojazdów rolniczych.
Zastępca Burmistrza — Marek Tobiszewski

powiedział, że na dzień dzisiejszy problem

ten nie istnieje. Trzeba zrobić to w taki sposób, aby nie stworzyć problemu w przyszłości.
Jerzy Woni - Sołtys Sołectwa Mielenko Drawskie zapytał, kto pokryje koszty dowozu
wieńców na dożynki gminne do Drawska Pomorskiego.
Zastępca Burmistrza - Marek Tobiszewski odpowiedział, że Zakład Usług Komunalnych
ma sprzęt, więc wystarczy uzgodnić sprawę.
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Radny Kazimierz Pokutyński powiedział, że na ulicy Zamkowej stoją znaki zakazu postoju
i zatrzymywania się, które zostały ustawione podczas remontu innych ulic. Wtedy miały
one na celu ułatwienie poruszania się po mieście. Teraz wydają się zbędne, a nadal stoją.
Zastępca

Marek

Tobiszewski

powiedział,

że

o

oznakowaniu

decyduje

komisja

bezpieczeństwa przy Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Można wystąpić
z wnioskiem, ale to wiąże się z kolei z projektowaniem oznakowania. Zostanie sprawdzone,
czy znaki te nie zostaną pozostawione na stałe.
Kowalczyk

•- Sołtys Sołectwa Żółte powiedział, że sołtysi chcieliby zrobić

dodatkową komisję

rolną, objazdową, aby zobaczyć, co trzeba zrobić na wsiach,

Wojciech

co już zostało zrobione, skorzystać z doświadczenia sąsiednich wiosek.
Przewodniczący Czesław Faliński powiedział, że należy w tej sprawie złożyć wniosek
do przewodniczącej komisji - Zofii Nowickiej.
ad. 10

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący

Czesław

Faliński

zamknął XII sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
Posiedzenia trwało od godz. 10.00 do godz. 11.30.
Protokołowała:

Przewodniczył:

\v Drawsku

mgr Elżbieta Kojjnorowska

mgr Cze
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