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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.

Przedstawiciel Związku Żołnierzy Wojska Polskiego podziękował Radzie Miejskiej

w Drawsku Pomorskim za wyrażenie zgody na umieszczenie herbu Gminy Drawsko

Pomorskie na sztandarze oraz Burmistrzowi Drawska Pomorskiego za udzielenie pomocy

finansowej na zakup sztandaru.

Jerzy Wohl - Sołtys Sołectwa Mielenko Drawskie podziękował za pomoc w organizacji

dożynek wiejskich Zespołowi Ludowemu „Radość" z Linowna, Zespołowi „Pomorzanki"

z Suliszewa, Panu Bogdanowi Danilewiczowi, Panu Henrykowi Szczepańskiemu, Panu

Czesławowi Żukowskiemu oraz radnemu Kazimierzowi Pokutyńskiemu.

Następnie, ogłoszono wyniki konkursu „Gmina Drawsko Pomorskie -- gminą kwiatów

i zieleni 2011". Wyniki konkursu odczytał Czesław Faliński Przewodniczący Rady

Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Dyplomy i gratulacje wręczył Zbigniew Ptak - Burmistrz

Drawska Pomorskiego.

W kategorii I „na najładniejszą posesję nierolniczą" przyznano 4 nagrody:

I miejsce i nagrodę w wysokości 1.000 zł Pani Irenie Wołodźko (Żółte),

II miejsce i nagrodę w wysokości 700 zł Państwu Danucie i Antoniemu Gabrysiak (Drawsko

Pomorskie).

W związku z jednakową liczbą punktów uzyskanych przez dwie posesje Komisja

zdecydowała o przyznaniu III miejsca i nagrody w wysokości 400 zł ex aeąuo Państwu Elizie

i Jerzemu Zielińskim (Żółte) oraz Państwu Agnieszce Krymowskiej -- Janusz i Jerzemu

Janusz (Jankowo).

W kategorii II „na najbardziej zadbaną posesję rolniczą" komisja zdecydowała o przyznaniu

następujących miejsc:



I miejsce i nagrodę w wysokości 1.000 zł otrzymał Pan Krzysztof Więckowski (Suliszewo),

II miejsce i nagrodę w wysokości 700 zł otrzymał Pan Jerzy Studziński (Żółcin),

III miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł otrzymał Pan Waldemar Szokalski (Łabędzie).

W kategorii III „na najładniejszy balkon lub taras" zgłoszono jeden balkon. Biorąc pod uwagę

kryteria podane w „Regulaminie Konkursu", Komisja zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia

w wysokości 300 zł dla Państwa Bronisławy i Karola Stasiaków (Drawsko Pomorskie).

W kategorii IV „na najpiękniejszą wieś" komisja zdecydowała o przyznaniu następujących

miejsc:

I miejsce i nagrodę w wysokości 5.000 zł otrzymała wieś Żółte,

II miejsce i nagrodę w wysokości 3.000 zł otrzymała wieś Konotop,

III miejsce i nagrodę w wysokości 2.000 zł otrzymała wieś Łabędzie.

W tym miejscu ogłoszono przerwą.

Przewodniczący, na podstawie listy obecności, stwierdził kworum do podejmowania

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

Brak radnych Teodora Daciów, Roberta Kowalczyka i Kazimierza Pokutyńskiego.

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 Nr XII/2011 z 25 sierpnia 2011 r.: 12 za (jednogłośnie).

Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 25 sierpnia 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:

1) w sprawie wyposażenia w majątek Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim -

druk nr 123: 12 za (jednogłośnie);

2



2) w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - sali

sportowej w Szkole Podstawowej Mielenko Drawskie 47 - druk nr 124: 12 za

(jednogłośnie);

Przyszedł radny Robert Kowalczyk.

3) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu -

druk nr 125: 13 za (jednogłośnie);

4) w sprawie udzielenia poręczenia kredytu - druk nr 126: 13 za (jednogłośnie);

Wyszedł radny Romuald Kurzątkowski.

5) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania

innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych

zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania - druk nr 127: 12 za

(jednogłośnie);

6) w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty

targowej - druk nr 128: 11 za, l przeciw, O wstrzymujących się (większością głosów);

7) w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Drawsku Pomorskim - druk nr 110:

11 za, l przeciw, O wstrzymujących się (większością głosów).

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 wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

7. Przyjęcie założeń budżetowych na 2012 rok.



8. Ocena działań w zakresie ochrony środowiska i realizacji przedsięwzięcia

odpowiedzialności gminy za odbiór nieczystości stałych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie

na lata 2011 - 2041 - druk nr 121,

2) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 - druk nr 122,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie

z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - druk nr 117,

4) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim na kadencję

2012 -2015 -druknr 118,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania -

druk nr 119,

6) 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 120,

8) w sprawie wyposażenia w majątek Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim -

druk nr 123,

9) w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - sali

sportowej w Szkole Podstawowej Mielenko Drawskie 47 - druk nr 124,

10) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu -

druk nr 125,

11) w sprawie udzielenia poręczenia kredytu - druk nr 126,

12) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania

innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych

zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania - druk nr 127,

7) w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty

targowej - druk nr 128,

8) w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Drawsku Pomorskim.

10. Sprawy bieżące.
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11. Zamknięcie posiedzenia.

ad. 2

Wiceprzewodniczący Ireneusz Gendek powiedział, że Burmistrz Drawska Pomorskiego

mówił niedawno o możliwości kontynuacji drogi do sali sportowej w Zarańsku. Zapytał, jakie

są szansę realizacji tego zadania.

Radny Andrzej Tylka powiedział, że w Gimnazjum w Drawsku Pomorskim w ubiegłym roku

szkolnym uczniowie nie mieli biologii, a czas przeznaczony na lekcje spędzali w świetlicy.

Powinien być nauczyciel na zastępstwo. W tym roku szkolnym jest podobna sytuacja.

Nauczyciel biologii ma wrócić do pracy w październiku. Jest to niepokojące, ponieważ żąda

się wysokich wyników ze sprawdzianów i egzaminów, a uczniowie nie mają lekcji. Ponadto,

radny nawiązał do następujących spraw:

- brak pojemnika do selektywnej zbiórki na makulaturę na ul. Wrzosowej,

- wniosek o przyznanie stypendium dla dzieci uzdolnionych artystycznie wzorem stypendiów

sportowych,

- prośba o udzielanie pomocy przez pracowników Urzędu Miejskiego dla osób

wypełniających skomplikowany druk na zadania publiczne,

- problem przy rozliczeniu pobytu drużyny siatkarek w Pradze.

Radny Zenon Rzęsa powiedział, że krawężnik przy remizie w Rydzewie nadal nie został

poprawiony. Poprosił o interwencję w sprawie dokończenia chodnika w Rydzewie należącego

do wojewódzkiego zarządu dróg.

Radna Danuta Sycz poruszyła następujące sprawy:

- zapewnienie bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów na drodze do Jankowa Małego;

- wprowadzenie ograniczenia prędkości i założenia spowalniaczy (garbów) na ulicach

Karpackiej i Sudeckiej;

- rozwiązanie problemu dzikiego wysypiska na ziemi należącej do Agencji Nieruchomości

Rolnych za ul. Bieszczadzką- stwarza zagrożenie dla osób spacerujących tam oraz dla dzieci,

które się tam bawią.

Radna Zofia Nowicka zapytała, czy będzie remontowana wspólnie z Powiatem Drawskim

droga Suliszewo - Dalewo oraz czy będzie dofinansowanie drogi w kierunki cmentarza.

ad. 3

Zdzisław Bujnowski Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Drawsku

Pomorskim powiedział, że cieszy, iż zespół „Drawa" gra w III lidze. Jednakże mieszkańcy
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pytają, jakie są koszty i sens utrzymywania obcych zawodników. Lepiej te środki przekazać

na działanie np. drużyny siatkówki, koszykówki, itp.

Jerzy Wohl - Sołtys Sołectwa Mielenko Drawskie zapytał:

- jaka jest ostateczna decyzja w sprawie alei dębowej;

- co z planami budowy boiska w Wolicznie;

- czy osoba z dochodzeniem policyjnym może być w komisji wyborczej.

Mariusz Rufkiewicz - Sołtys Sołectwa Jankowo złożył wnioski do budżetu na 2012 rok:

- zabezpieczenie środków na dodatkowe 4 gabloty na terenie sołectwa;

- zabezpieczenie środków na remont boiska, który został zawieszony;

- zabezpieczenie środków na gruntowny remont lub wymianę przystanku;

- poprawienie schodów przy świetlicy (są bardzo śliskie, kiedy pada deszcz) oraz wymiana

linoleum w świetlicy (jest popękana).

Sołtys zapytał:

- czy jest możliwość przejęcia gruntów tzw. dawnego majątku od Agencji Nieruchomości

Rolnych;

- czy jest możliwość pozyskania asfaltu zerwanego podczas remontowania drogi krajowej nr

20; w ten sposób byłby surowiec na wysypanie dróg polnych.

Józef Więckowski - Sołtys Sołectwa Jankowo powiedział, że w Suliszewie zostały wybite

szyby na przystanku. Należałoby je wstawić, bo mieszkańcy narzekają na zimno.

Wojciech Kowalczyk - Sołtys Sołectwa Żółte zapytał, czy będzie obwodnica Dalewo -

Zarańsko.

Regina Wiśniewska •- Sołtys Sołectwa Linowno poprosiła o postawienie pojemników

na piach na terenie wsi.

Adam Mularczyk - Sołtys Sołectwa Dalewo zapytał, czy jest możliwość przejęcia parku koło

pałacu.

Bogdan Danilewicz - mieszkaniec Drawska Pomorskiego powiedział, że duże samochody

nie mogą wjechać pod wiadukt na trasie do Jankowa. Należałoby postawić znak. Ponadto,

powiedział, że czuje się pokrzywdzony z powodu potraktowania jego oraz inwestora

zewnętrznego w różny sposób w takiej samej sprawie.

Pisma w -mv. sprawie stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Eugeniusz Piecewicz - mieszkaniec Drawska Pomorskiego ponowił wnioski dotyczące:

- budowy ścieżki rowerowej po trasie starej kolejki;
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- budowy przepławek;

- zrobienia term na bazie wód geotermalnych;

- stworzenia imprezy jeszcze większej niż zjazd militariów w Bornem Sulinowie;

- promowania skupisk kurhanów i grodzisk;

- zarybiania rzeki Drawy.

ad. 4 i 5

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział:

1. Wiceprzewodniczącemu Ireneuszowi Gendek: Inwestycja była realizowana wspólnie

z Powiatem Drawskim. W tym roku jest decyzja pozytywna i inwestycja zostanie

dokończona. Jest również pozytywna decyzja dotycząca remontu chodnika

przy ul. Sikorskiego. Po realizacji zadania gmina będzie chciała go przejąć.

2. Radnemu Zenonowi Rzęsie: Gmina deklaruje 50% udziału w kosztach inwestycji

na drogach powiatu. Nie ma wniosku o wejście z pracami w Rydzewie, podobnie

jest z miejscowością Łabędzie. Ścieżka pieszo - rowerowa do dawnego Gogółczyna

także nie jest realizowana, mimo deklaracji zarządu dróg wojewódzkich przekazania

kwoty 100 tyś. zł. Zamierzeniem gminy jest, aby na jej terenie był jeden zarządca

dróg. Jeżeli chodzi o krawężniki to odpowiedzialne za to służby twierdzą, że wszystko

jest w porządku.

Przyszedł radny Daciów.

3. Radnemu Andrzejowi Tyłka: Jeśli pojemnik jest potrzebny to zostanie postawiony.

W regulaminie jest planowane umieszczenie punktu odnośnie stypendiów dla dzieci

uzdolnionych artystycznie. Pracownicy pomogą wypełnić dokumenty. W związku

z lekcjami biologii w Gimnazjum w Drawsku Pomorskim zostanie wezwana pani

dyrektor w celu wyjaśnienia sprawy. Problemy w rozliczeniu wyjazdu siatkarek

do Pragi wzięły się stąd, że nauczyciel nie wziął faktury za bilety. Drużyna zostanie

uhonorowana za osiągnięcia.

4. Radnej Danucie Sycz: Kierowcy są mało kulturalni. Burmistrz zwrócił

się do przedstawiciela Policji obecnego na sali o zwrócenie na to uwagi.

5. Radnej Zofii Nowickiej: Gmina zwróciła się o wykonanie dokumentacji. Urząd

otrzymał pozwolenie 29 sierpnia 2011 r. Do budżetu zostaną wprowadzone środki

na odcinek Suliszewo - Dalewo.



6. Przewodniczącemu Zdzisławowi Bujnowskiemu: Drużyna III -- ligowa utrzymuje

się ze środków pozyskanych od sponsorów. Burmistrz dodał, że nie będzie

się wypowiadał na temat funkcjonowania klubu, bo jest to domena jego zarządu.

7. Sołtysowi Jerzemu Wohl: Wyjaśnienie zostanie przesłane na piśmie. Jest to droga

dojazdowa do pól. Została wyrażona zgoda na posadzenie drzew,

ale nie na zamknięcie jej dla ruchu pojazdów ciężkich. Boisko zostanie zrobione

do końca roku. Burmistrz Drawska Pomorskiego podziękował Panu Bogdanowi

Danilewiczowi za zaangażowanie.

8. Sołtysowi Wojciechowi Kowalczykowi: Prace dokumentacyjne trwają.

9. Sołtysowi Reginie Wiśniewskiej: Pojemniki na piach będą rozstawiane według

wniosków sołtysów.

10. Sołtysowi Adamowi Mularczykowi: Przejęcie parku jest ciężkim i czasochłonnym

tematem, jednakże rozmowy są prowadzone.

11. Panu Henrykowi Danilewiczowi: Burmistrz powiedział, że najprawdopodobniej

chodzi o uchwałę o przystąpieniu do zmian w planie zagospodarowania

przestrzennego. Zostaną przygotowane stosowne dokumenty, jeśli będzie prawna

możliwość. Przed wiaduktem znak był postawiony.

12. Sołtysowi Mariuszowi Rufkiewieżowi: Boisko w Jankowie oraz w Suliszewie zostanie

wpisane do budżetu na 2012 r. Pozostałe wnioski do budżetu zostaną rozpatrzone.

Zrywany asfalt jest wykorzystywany do utwardzania poboczy.

13. Sołtysowi Józefowi Wieckowskiemu: Jest przygotowany plan rozmieszczenia

przystanków.

14. Mieszkańcowi Eugeniuszowi Piece wieżowi: Propozycje są ciekawe, ale zasady

funkcjonowania prawa uniemożliwiają ich realizację. Realizacja ścieżki rowerowej

utknęła w miejscu. Pan Czerwiński zobowiązał się do prowadzenia tej sprawy.

Jest 11 właścicieli gruntów - nie ma zgody na budowę. Zostanie zorganizowane

spotkanie wszystkich właścicieli gruntów, ale nie w 2011 r. Ichtiolog wypowiedział

się, że rzeka Drawa funkcjonuje doskonale.

Ponadto, Burmistrz Drawska Pomorskiego poinformował, że:

- gmina ma niskie zadłużenie i bardzo dobre wykonanie budżetu na pierwsze półrocze

2011 r.,



- 6 października br. odbędzie się otwarcie budowy Kabel Technik. Na otwarciu będą obecni

minister ochrony środowiska i być może Waldemar Pawlak. Jeżeli Waldemar Pawlak

nie przyjedzie to otwarcie remizy w Rydzewie odbędzie się po 15 października 2011 r.;

- są zapowiedzi przybycia członków Komisji Europejskiej na otwarcie dworca w dniu

3 listopada 2011 r.;

- jest szansa przejęcia wojskowego amfiteatru;

- odbędzie się mecz Polska - Niemcy w Drawsku Pomorskim w dniu 10 listopada 2011 r.

ad. 6

Przewodniczący Rady powiedział, że informacja o wykonaniu budżetu gminy Drawsko

Pomorskie za pierwsze półrocze 2011 r. została omówiona na posiedzeniu połączonych

komisji stałych Rady. Powyższa informacja stanom załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Czesław Faliński odczytał uchwałę Nr CVI/366/Z/2011 Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05 września 2011 roku

w sprawie wydania opinii o informacji z przebiegu wykonania budżetu w I półroczu

2011 roku, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Następnie, poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarczo - Finansowej Henryka

Mularskiego o odczytanie opinii.

Henryk Malarski - Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Finansowej odczytał opinię

o informacji z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za pierwsze półrocze 2011 r.,

która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Burmistrz Drawska Pomorskiego dodał, że wykonanie sprzedaży majątku zostało

już wykonane, ponieważ jest liczone od zawarcia aktu notarialnego, a nie od przetargu.

ad. 7

Przewodniczący Rady poinformował, że założenia do budżetu na 2012 rok zostały omówione

podczas posiedzenia połączonych komisji stałych Rady.

Nikt nie zabrał głosu.

Założenia do budżetu na 2012 rok zostały przyjęte i stanowią załącznik nr 7 do protokołu.



ad. 8

Burmistrz Drawska Pomorskiego - Zbigniew Ptak przedstawił harmonogram realizacji

przedsięwzięcia odpowiedzialności gminy za odbiór nieczystości stałych w świetle nowej

ustawy.

Radny Robert Kowalczyk powiedział, że ani na komisjach, ani na sesji nie dowiedział się nic

o działalności gminy w zakresie ochrony środowiska.

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że taka informacja zostanie przedstawiona na koniec

roku.

Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięcia odpowiedzialności gminy za odbiór

nieczystości stałych stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

W tym miejscu została ogłoszona przerwa.

ad. 9

Brak radnych Kazimierza Pokutyńskiego oraz Romualda Kurzątkowskiego.

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

gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011 - 2041 - druk nr 121.

Burmistrz Drawska Pomorskiego wniósł o:

- wprowadzenie 52.000 zł na wykonanie sieci komputerowej z zasileniem w budynku dworca

kolejowego: 13 za (jednogłośnie);

- wprowadzenie 30.000 zł na „Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie" w 2012 roku: 13 za

(jednogłośnie).

Przyszedł radny Romuald Kurzątkowski.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz ze zmianami:

13 za, l przeciw (radny Robert Kowalczyk), O wstrzymujących się.

Uchwała Nr XIII/110/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie
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na lata 2011 2041 została podjęta większością głosów i stanowi załącznik nr 9

do protokołu.

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

na rok 2011 - druk nr 122.

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

Pomorskiego wniosła o:

- wprowadzenie 25.000 zł na remont budynku nr 12/2 w Konotopie oraz zmniejszenie

0 15.000 zł na zadaniu „Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 2

w Drawsku Pomorskim" i zmniejszenie o 10.000 zł na zadaniu „Remont dachu na budynku

mieszkalnym przy ul. Dworcowej 8 w Drawsku Pomorskim": 14 za (jednogłośnie);

- wprowadzenie kwoty 52.000 zł na wykonanie sieci komputerowej z zasilaniem w budynku

dworca kolejowego: 14 za (jednogłośnie).

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz ze zmianami:

14 za, O przeciw, O wstrzymujących się.

Uchwała Nr XIII/111/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 -września 2011 r.

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

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny

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

nr 117.

Radny Robert Kowalczyk zapytał, jakie są z tego korzyści dla gminy.

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że obniżają się koszty ewentualnych remontów

1 utrzymania. Każdorazowo jest robiona wycena.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za, O przeciw,

l wstrzymujący się (radny Robert Kowalczyk).
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Uchwała Nr XIII/112/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie

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

załącznik nr 11 do protokołu.

4. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Drawsku

Pomorskim na kadencję 2012-2015 - druk nr 118.

Przewodniczący Czesław Faliński poinformował, że spośród radnych należy wybrać komisję

skrutacyjną, która przeprowadzi wybory ławników.

Włodzimierz Matusiak - Wiceprzewodniczący Rady zgłosił do komisji skrutacyjnej radnych:

- Zofię Nowicką,

- Zenona Rzęsę,

- Eugeniusza Storoniaka.

Wszyscy wyrazili zgodę.

Przewodniczący Czesław Faliński zgłosił do komisji skrutacyjnej radnego Włodzimierza

Matusiaka, który wyraził zgodę.

Radna Zofia Nowicką odczytała protokół zespołu powołanego Uchwałą 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, stanowiący załącznik nr 12 do protokołu.

Po ukonstytuowaniu się, komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania i wyjaśniła sposób

głosowania. Następnie, komisja przeliczyła oddane głosy i sporządziła protokół głosowania.

Radna Zofia Nowicką odczytała protokół.

Karty do głosowania oraz protokół komisji skrutacyjnej stanowią załącznik nr 13

do protokołu.

W wyniku wyborów ławnikami zostali wybrani:

1. Irena Elżbieta Błażej owska

2. Tomasz Dulek

3. Bogusława Kiszkielewicz
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4. Andrzej Wiesław Malec

5. Regina Maryńczak

6. Krystyna Plich

7. Danuta Skurczyńska

8. Lillianna Roma Strzelecka

9. Halina Elżbieta Szundryk

10. Józef Zawadzki

Imiona i nazwiska ww. osób zostały wpisane do projektu uchwały w sprawie wyboru

ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim na kadencję 2012 2015,

który Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIII/113/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim na kadencje 2012 -

2075 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych

warunków jego funkcjonowania - druk nr 119.

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

uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIII/114/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

6. Projekt uchwały 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 120.

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

uchwały: 14 za (jednogłośnie).
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Uchwala Nr XI1I/115/2011 Rudy Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2011 r.

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 została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

7. Projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Szkoły Podstawowej w Mielenku

Drawskim - druk nr 123.

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

uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIII/116/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie wyposażenia w majątek Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

8. Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności

publicznej - sali sportowej w Szkole Podstawowej Mielenko Drawskie 47 - druk

nr 124.

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

uchwały: 14 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIII/117/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - sali

sportowej w Szkole Podstawowej Mielenko Drawskie 47 została podjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

9. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia

ich przebiegu - druk nr 125.
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Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt

uchwały: 12 za, O przeciw, 2 wstrzymujące się (radny Robert Kowalczyk, radny Andrzej

Tyłka).

Uchwała Nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zaliczenia drós do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu - druk nr 126.

Skarbnik Gminy powiedziała, że poręczenie kredytu będzie wliczane w zadłużenie gminy

od 2014 r. Po wykonaniu inwestycji zejdzie to z zadłużenia, ponieważ zabezpieczeniem

będzie infrastruktura.

Radny Włodzimierz Matusiak zapytał, co się stanie, gdy Rada odrzuci uchwałę.

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że w takim przypadku upadnie projekt w całym

województwie. Wiąże się to także z sankcjami finansowymi dla gminy.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 14 za, O przeciw,

O wstrzymujących się.

Uchwała Nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej \v Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik

nr 20 do protokołu.

11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość

stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania

innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych

zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania - druk nr 127.
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Radna Danuta Sycz powiedziała, że w przypadku określania dodatku wzięto pod uwagę tylko

liczbę oddziałów, a nie wzięto pod uwagę liczby nauczycieli, liczby osób obsługi, itp. Radna

wniosła o zmianę zapisu dodatku z 13% - 48% na 16% - 48%.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek: 12 za, O przeciw,

2 wstrzymujące się (radny Ireneusz Gendek, radny Włodzimierz Matusiak).

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 14 za, O przeciw,

0 wstrzymujących się.

Uchwała Nr XIII/120/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,

za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia

wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku

mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

12. Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

i wysokości stawek opłaty targowej - druk nr 128.

Radna Zofia Nowicka powiedziała, że Pan Przewodniczący zachował się jak autokrata

1 nie wziął pod uwagę jej wniosków i uwag. Chodzi m.in. o parkowanie samochodu

na targowisku i na parkingu, rozróżnienie producentów żywności i tych, którzy sprzedają

towary nabyte od innych. Dodała, że za samochód wyjdzie opłata 300 zł miesięcznie. Stawki

są nieadekwatne do zysków. Powierzchnia handlowa jest tam, gdzie się handluje.

Przewodniczący Czesław Faliński powiedział, że przedstawiony dzisiaj projekt uchwały

jest wypracowanym konsensusem, który powstał z opinii Komisji Komunalnej

oraz stanowiska Kierownika Referatu Spraw Społecznych, a został wypracowany na

komisjach połączonych. W projekcie nie ma mowy o odpłatności 3 zł za samochód, są

natomiast stawki 1,50 zł za sprzedaż artykułów rolno - spożywczych oraz 2,50 zł za sprzedaż

artykułów przemysłowych. Jeżeli dzisiaj nie zostanie podjęta uchwała to będzie
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obowiązywała stara, w której zapisano odpowiednio stawki 3,00 zł i 5,30 zł. Wynika z tego,

że zostały zaproponowane stawki niższe niż obowiązują obecnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za, l przeciw

(radna Zofia Nowicka), O wstrzymujących się.

Uchwała Nr Xliii 121/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty

targowej została podjęta większością głosów i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

13. Projekt uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Drawsku Pomorskim

- druk nr 110.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za, l przeciw

(radna Zofia Nowicka), O wstrzymujących się.

Uchwała Nr XIII/122/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 -września 2011 r.

w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Drawsku Pomorskim została podjęta

większością i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

ad. 10

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo państwa Beaty i Cezarego Krenz dotyczące

wyrażenia zgody na bezumowne użytkowanie gruntu gminnego działki 276/1 obr. 12 miasta

Drawsko Pomorskie. Następnie, poddał pod głosowanie, czy radni wyrażają zgodę: O za,

11 przeciw, 3 wstrzymujące się (radni Zenon Rzęsa, Kazimierz Hnatkowski, Henryk

Mularski).

Rada Miejska w Drawsku Pomorskim nie wyraziła zgody na bezumowne użytkowanie gruntu

gminnego.

Eugeniusz Storoniak Przewodniczący Komisji Komunalnej poinformował

o przeprowadzonych przez komisję kontrolach i ocenach oraz odczytał protokoły:

- z przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2011 r. oceny działania instalacji burzowej w mieście

(załącznik nr 24 do protokołu),

- z przeprowadzonej w dniu 6 września 2011 r. oceny stanu przygotowań Gminnego Zespołu

Reagowania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim (załącznik nr 25 do protokołu).
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Przewodniczący Czesław Faliński poinformował o terminie Komisji Organizacyjnej

10 października 2011 r. o godz. 12.00.

ad. 11

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Czesław Faliński

zamknął XIII sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 13.30.

Protokołowała:

l N S P £ K T O R

mgr ElżbietaKpmorouiska

Przewodniczył:

PRZEWO
RADY ?

w Draw

mgr
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