
R A D A M I E J S K A
w Drawsku Pomorskim

ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 094-3633485; fax. 094-3633113 PROTOKÓŁ NR XIX/2012

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 23 lutego 2012 r.

w sali narad Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

C

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 radnego 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 Nr XVIII/2011 z 26 stycznia 2012 r.: 14 za

(jednogłośnie).

Protokół Nr XVIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 26 stycznia

2012 r. został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek posiedzenia radni otrzymali

wraz z zawiadomieniami o zwołaniu sesji (załącznik nr 2 do protokołu). Przewodniczący

zaproponował, na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, dokonanie zmian w porządku:

- wprowadzenie:

1) projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru

zabytków, położonych na obszarze gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 22,

2) projektu uchwały uchylającego uchwałę w sprawie przekazania w zarządzanie

Samorządom Mieszkańców składników mienia komunalnego stanowiącego

własność gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 23,

3) projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie statutu sołectwa Nętno - druk

nr 24,
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4) projektu uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 25.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższe zmiany w porządku: 13 za,

0 przeciw, l wstrzymujący się. Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego,

Przewodniczący Rady wniósł o wycofanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły

Podstawowej

w Gudowie z porządku sesji. Jest to spowodowane wpłynięciem petycji rodziców dzieci

uczących się w Szkole Podstawowej w Gudowie, dotyczącej wskazania, jako szkoły

do kontynuowania nauki Szkołę Podstawową w Drawsku Pomorskim oraz pozytywną opinią

radnych wydaną na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

w dniu 21 lutego 2012 r. w tej sprawie. Wyjaśnił, że zmiana zapisu w §2

ww. projektu rodzi konieczność uzyskania dodatkowej opinii Kuratorium Oświaty

w Szczecinie. Poddał pod głosowanie wycofanie projektu z porządku: 10 za, 3 przeciw,

1 wstrzymujący się. Projekt został wycofany większością głosów.

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 Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

6. Ocena ferii zimowych.

7. Ustalenie sieci placówek oświatowych na lata 2012-2014.

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez j st.

9. Sprawozdanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

10. Sprawozdanie dotyczące wysokości i rodzajów udzielanych ulg w spłacie należności

za rok 2011.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012

druk nr 21,

2) zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy

o gospodarce nieruchomościami - druk nr 13,

3) zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 10,
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4) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości

niezabudowanej położonej przy ul. Podmiejskiej w Drawsku Pomorskim

druk nr 14,

5) likwidacji Szkoły Podstawowej w Suliszewie - druk nr 17,

6) likwidacji Szkoły Podstawowej w Zarańsku - druk nr 18,

7) uchylająca uchwałę w sprawie przekazania w zarządzanie Samorządowi

Mieszkańców składników mienia komunalnego stanowiącego własność gminy

Drawsko Pomorskie - druk nr 19,

8) zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Linowno - druk nr 20,

9) wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Drawsku Pomorskim na lata

2012 -2015 -druknr 15,

10) „Planu rozwoju wsi sołeckiej Zagozd w Gminie Drawsko Pomorskie na lata

20n-2Q2r-druknrl2,

11) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy

Drawsko Pomorskie - druk nr 22,

12) uchylająca uchwałę w sprawie przekazania w zarządzanie Samorządom

Mieszkańców składników mienia komunalnego stanowiącego własność gminy

Drawsko Pomorski - druk nr 23,

13) zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Nętno - druk nr 24,

14) zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 25.

12. Sprawy bieżące.

13. Zamknięcie posiedzenia.

ad. 2

Radna Zofia Nowicka złożyła wniosek o zwiększenie możliwości dofinansowania remontów

i innych prac przy obiektach sakralnych do 100 % kosztów.

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radny Zenon Rzęsa zapytał:



1. Czy jest możliwość dofinansowania prywatnym osobom budowy przydomowych

oczyszczalni ścieków?

2. Kiedy będzie zrobiona droga do pani Łaszniewskiej w Zagoździe?

Radny poprosił o geodezyjne rozdzielenie działki, na której znajduje się świetlica

w Łabędziach od działki p. Tomasza Budzyńskiego.

Radna Danuta Sycz poprosiła o wyrównanie ulic Świętokrzyskiej i Górskiej, aby ułatwić

mieszkańcom dojazd do posesji. W okresie opadów jest tam błoto i kałuże.

ad. 3

Mariusz Rufkiewicz - Sołtys Sołectwa Jankowo powiedział, że droga Jankowo - Jankowo

Małe jest zalewana wodą spływającą z pól. Poprosił o interwencję w tej sprawie w Starostwie

Powiatowym.

ad. 4

Burmistrz Drawska Pomorskiego - Zbigniew Ptak udzielił odpowiedzi:

1. Radnej Zofii Nowickiej: Nie może być dofinansowanie wyższe niż 50% kosztów

kwalifikowanych, ale jeśli konserwator da zalecenia to można dofinansować w 100%.

Jeżeli będzie taka potrzeba to przedmiotowa uchwała zostanie uszczegółowiona.

2. Radnemu Zenonowi Rzęsie: Burmistrz powiedział, że nie jest w stanie w tej chwili

udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące dofinansowania przydomowych oczyszczalni

ścieków. Wszystko zależy od kategorii projektu. Droga prowadząca do pani

Łaszniewskiej do końca 2011 r. była powiatowa. Gmina j ą przejęła. W Zagoździe pojawi

się nowy inwestor farmy wiatrowej, który będzie zobowiązany do modernizacji dróg

we wsi. Procedura rozgraniczenia nieruchomości w Łabędziach została rozpoczęta. Jakiś

czas temu doszło do zamiany gruntów, co nie zostało uwidocznione w dokumentach.

Najpierw trzeba to wszystko wyjaśnić.

3. Radnej Danucie Sycz: Na tym etapie nie jest możliwe interweniowanie, trwa zima. Będą

utwardzane newralgiczne punkty.

4. Sołtysowi Mariuszowi Rufkiewieżowi: Gmina wykonała prace na swoich terenach

na trasie Jankowo - Jankowo Małe, ale niewiele to zmieniło. Musi być wola Powiatu



Drawskiego, aby usunąć tę awarię. Teraz powiat powinien wykonać prace na swoim

terenie.

ad. 5

Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawił działalność w okresie między sesjami:

- odbyły się konsultacje społeczne dotyczące zmiany sieci szkół;

- na ukończeniu jest strategia gospodarki mieszkaniowej w centrum miasta, zostanie

rozwiązana sprawa jednego budynku blokującego ruch przy ul. Obr. Westerplatte;

- będzie wyburzony jeden budynek przy ul. Seminaryjnej;
L^

- będzie rozebrany budynek po zakładach mięsnych;

- droga krajowa nr 20 przyszło pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad

o podtrzymaniu decyzji o remoncie ul. Starogrodzkiej w 2012 r.;

- została zakończona strategia gospodarki odpadami na terenie gminy Drawsko Pomorskie;

- przygotowano nową strategię promocyjną;

- są prowadzone rozmowy z inwestorami - pojawił się jeden inwestor z branży rekreacyjne -

turystycznej;

- Dni Ziemi Drawskiej będą miały nową formułę - zostanie zmieniona nazwa na Dni

Drawska, odbędzie się m.in. wystawa eksponatów wydobytych z jeziora Zarańskie;

- w październiku br. zostanie otwarte Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim i nadane mu

imię;

-17 maja br. odbędzie się pokaz grupy rekonstrukcyjnej;

- wojsko będzie organizowało dwudniowy pokaz sił zbrojnych oraz zawody sportowe służb

mundurowych;

- gmina wejdzie w program modernizacji targowisk - planowane jest zadaszenie targowiska

miejskiego.



ad. 6

Przewodniczący Rady powiedział, że ze szczegółową informacją na temat przebiegu ferii

zimowych radni zapoznali się na posiedzeniu komisji stałych rady. Nikt nie wniósł uwag.

Informacje dotyczące przebiegu ferii zimowych stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

ad. 7

Przewodniczący Rady powiedział, że temat ustalenia sieci placówek oświatowych,

był szeroko omawiany na posiedzeniu komisji stałych rady.

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że likwidacja placówek oświatowych jest tematem

trudnym, ale korzystnym dla uczniów. Konsultacje w tej sprawie przebiegły sprawnie,

a dyskusja była merytoryczna.

Przewodniczący Czesław Faliński poinformował, że jeżeli rada przyjmie uchwały w sprawie

likwidacji szkół w Gudowie, Suliszewie oraz Zarańsku to w roku szkolnym 2012/2013 na

terenie gminy Drawsko Pomorskie będą funkcjonowały trzy szkoły podstawowe (Drawsko

Pomorskie, Nętno i Mielenko Drawskie), Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku

Pomorskim oraz punkty przedszkolne na terenach wiejskich.

Romuald Kurzątkowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej powiedział,

że we wszystkich szkołach powinny być racjonalizowane koszty. Proces wygaszania

placówek oświatowych poszedł w kierunku zatrudnienia kadry pedagogicznej i zapewnienia

uczniom dogodnych warunków dojazdu do szkół. Dodał, że upewnił się, iż wycofanie

z dzisiejszego porządku projektu uchwały, dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej

w Gudowie, nie koliduje z terminami. Budynek po szkole w Gudowie zachowa właściwości

obiektu kulturalnego - będzie się tam mieścić biblioteka, oddział przedszkolny, świetlica

oraz Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjne - Wychowawczy.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że obecnie 21 dzieci niepełnosprawnych

dojeżdża do takiego ośrodka w Radowie, pokonując codziennie kilkadziesiąt kilometrów.



ad. 8

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że radni otrzymali sprawozdania i temat

był omawiany na posiedzeniu połączonych komisji stałych rady.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że gmina realizuje duże projekty edukacyjne.

Minister finansów zastanawia się nad odprowadzaniem składki ZUS od tego.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

L.
ad. 9

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że temat dotyczący Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych był omawiany na posiedzeniu połączonych

komisji stałych rady.

Radna Danuta Sycz zapytała, jakie jest wsparcie gminy dla poradni uzależnień.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że jest to zadanie powiatowe, Jeśli powiat

odmówi prowadzenia poradni to gmina wyposaży lokal, ale zadania będą realizowane tylko

z zakresu gminy.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad. 10

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że temat dotyczący wysokości i rodzajów

udzielanych ulg w spłacie należności za rok 2011 był omawiany na posiedzeniu połączonych

komisji stałych rady.

Nikt nie wniósł uwag.



Sprawozdanie dotyczące -wysokości i rodzajów udzielanych ulg w spłacie należności za rok

2011 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W tym miejscu została ogłoszona przerwa.

Przyszedł radny Teodor Daciów.

ad. 11

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

na rok 2012.

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

Pomorskiego, o wprowadzenie do ww. projektu następujących zmian:

- wprowadzenie kwoty 10.000 zł na remont nawierzchni targowiska miejskiego w Drawsku

Pomorskim (Dz. 710, rozdz. 71095, § 4270) -pokrycie z rezerwy ogólnej;

- zmniejszenie rezerwy ogólnej do kwoty 82.800 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższe wnioski: 15 za

(jednogłośnie).

Następnie, Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały

wraz ze zmianami: 15 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIX/187/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012 została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.



2. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie

z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Radny Kazimierz Pokutyński zapytał, czy budynki, które zostały wyremontowane także

zostaną sprzedane z bonifikatą.

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że jeżeli został wykonany remont to bonifikata

nie przysługuje.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: 14 za,

O przeciw, l wstrzymujący się (radny Robert Kowalczyk) (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIX/188/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r.

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 9

do protokołu.

3. Projekt uchwały w sprawie zgody na nabycie nieruchomości.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. projekt

uchwały: 15 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIX/189/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik

nr 10 do protokołu.

4. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zbycie

nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Podmiejskiej w Drawsku

Pomorskim.



Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. projekt

uchwały: 15 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIX/190/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r,

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej

położonej przy ul. Podmiejskie]' w Drawsku Pomorskim została podjęta jednogłośnie i stanowi

załącznik nr 11 do protokołu.

5. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Suliszewie.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. projekt

uchwały: 15 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIX/191/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Suliszewie została podjęta jednogłośnie i stanowi

załącznik nr 12 do protokołu.

6. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zarańsku.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. projekt

uchwały: 15 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIX/192/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zarańsku została podjęta jednogłośnie i stanowi

załącznik nr 13 do protokołu.
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7. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie przekazania w zarządzanie

Samorządowi Mieszkańców składników mienia komunalnego stanowiącego własność

gminy Drawsko Pomorskie.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, co się zmieniło, że mieszkańcy teraz chcą oddać

świetlice, a podczas konsultacji w grudniu 2011 r. byli temu przeciwni.

Regina Wiśniewska - Sołtys Sołectwa Linowno powiedziała, że Linowno nie dostało

instruktora, a w ferie świetlica stała pusta, bo nie było możliwości zorganizowania

przez Ośrodek Kultury zajęć.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że sołectwo musiałoby powołać

stowarzyszenie i wystąpić z wnioskiem o środki finansowe na utrzymanie stowarzyszenia

oraz pozyskiwać środki dodatkowe. Wynikiem tego byłoby, że w 2012 r. wsie pozostałyby

bez środków finansowych.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. projekt

uchwały: 15 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIX/193/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r.

uchylająca uchwałę w sprawie przekazania w zarządzanie Samorządowi Mieszkańców

składników mienia komunalnego stanowiącego -własność gminy Drawsko Pomorskie została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Linowno.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. projekt

uchwały: 15 za (jednogłośnie).
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Uchwala Nr XIX/194/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Linowno została podjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

9. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w Drawsku

Pomorskim na lata 2012-2015.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. projekt

uchwały: 15 za (jednogłośnie).

-

Uchwała Nr XIX/195/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością w Drawsku Pomorskim na lata 2012 - 2015 została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

10. Projekt uchwały w sprawie „Planu rozwoju wsi sołeckiej Zagozd w Gminie Drawsko

Pomorskie na lata 2011 - 2021".
',

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. projekt

uchwały: 15 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIX/196/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie „Planu rozwoju wsi sołeckiej Zagozd w Gminie Drawsko Pomorskie na lata

2011 - 2021" została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

położonych na obszarze gminy Drawsko Pomorskie.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: 15 za

(jednogłośnie).

Uchwała Nr XIX/197/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Drawsko

Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przekazania w zarządzanie

Samorządom Mieszkańców składników mienia komunalnego stanowiącego własność

gminy Drawsko Pomorskie.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: 15 za

(jednogłośnie).

Uchwała Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w zarządzanie Samorządom Mieszkańców

składników mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Drawsko Pomorskie została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Nętno.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: 15 za

(jednogłośnie).
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Uchwała Nr XIX/199/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Nętno została podjęta jednogłośnie i stanowi

załącznik nr 20 do protokołu.

14. Projekt uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: 15 za

(jednogłośnie).

Uchwała Nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zgody na zbycie nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanom załącznik

nr 21 do protokołu.

ad. 12

Przewodniczący Czesław Faliński poinformował, że Komisja Organizacyjna odbędzie

się 12 marca 2012 r. o godz. 12.00. Przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń

majątkowych z załączonym PIT-em do 30 kwietnia 2012 r. Odczytał odpowiedź

na interpelację radnego Eugeniusza Storoniaka złożoną podczas sesji w dniu 26 stycznia

2012 r. dotyczącą ustawienia radaru na ul. 11 Pułku Piechoty w Drawsku Pomorskim.

Przedstawił ofertę szkolenia dla Komisji Rewizyjnej przesłaną przez RIO.

Sołtys Mariusz Rufkiewicz zapytał, czy trzeba wprowadzać fundusz sołecki we wszystkich

sołectwach w gminie, czy można wprowadzić go tylko w wybranych.

Skarbnik Jadwiga Jędrzejewska - Garbacz powiedziała, że ten sam pan, który prowadził

szkolenie dla sołtysów z zakresu funduszu sołeckiego, mówił skarbnikom, że należy

wprowadzić fundusz we wszystkich sołectwach. Dodała, że wie, iż na szkoleniu dla sołtysów

przedstawił tę sprawę w odmienny sposób, mówiąc, że fundusz może zostać ustanowiony

dla niektórych sołectw.
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Radny Zenon Rzęsa powiedział, że jest zwolennikiem powstania funduszu sołeckiego,

aby sołectwa same decydowały o tym, jak będą wyglądały i funkcjonowały wsie. Finanse,

w początkowym okresie, mogłaby pomóc rozliczać gmina.

Sołtys Mariusz Rufkiewicz zaproponował spotkanie w sprawie funduszu sołeckiego,

aby zdecydować o wspólnym stanowisku sołtysów w tej sprawie.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że dla niego byłoby dobrze, aby fundusz

sołecki powstał, ale musi poinformować o zagrożeniach, które on niesie.

Radny Kazimierz Pokutyński przedstawił wnioski z kontroli przeprowadzonej przez Komisję

Rewizyjną Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim przeprowadzoną w Straży Miejskiej.

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że na dzień dzisiejszy budynek w Parku

Chopina jest docelową siedzibą Straży Miejskiej. Zaprosił na obchody zakończenia walk

o Drawsko Pomorskie w dniach 2-4 marca 2012 r.

ad. 13

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Czesław Faliński

zamknął XIX sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 12.30.

Protokołowała:

l N S psĘ^T ° R

mgr Elżbieta Koifrioroujska

Przewodniczył:

PRZEWO
RADY

w

mgr aw Faliński
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