R A D A M I E J S K A
w Drawsku Pomorskim
ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41

PROTOKÓŁ NR XLVII/2010
Z SESJI NADZWYCZAJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU

POMORSKIM

odbytej 8 lutego 2010 roku
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy

Ad. l
Posiedzenie otworzył i jego obradom przewodniczył radny Jarosław Zduńczyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Powitał przybyłego na posiedzenie
Burmistrza Drawska Pomorskiego - Zbigniewa Ptaka. Lista obecności stanowi załącznik nr l
do protokolu.
Następnie, przedstawił porządek posiedzenia, stanowiący załącznik nr 2 do protokolu.

Ad.2
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o
przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy o referendum
lokalnym.
Przewodniczący

wyjaśnił, że powodem zwołania sesji nadzwyczajnej jest złożenie przez

mieszkańców m. Mielenko Drawskie wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego
w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację budowy kopalni kruszyw mineralnych w obrębie
wsi Mielenko Drawskie.
Rada Miejska winna uchwałą powołać komisję, która sprawdzi czy ww. wniosek odpowiada
przepisom ustawy o referendum lokalnym.
Burmistrz Zbigniew Ptak wyjaśnił, że jest to wstępna procedura. Komisja zbada zasadność
wniosku oraz konsekwencje związane z podjęciem decyzji o przeprowadzeniu referendum.
Przewodniczący Rady powiedział, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
zostanie przygotowany projekt uchwały w tej sprawie.
Następnie poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji.

Zgłoszono następujących kandydatów do pracy w komisji:
- radnego Włodzimierza Matusiaka - radny wyraził zgodę na kandydowanie do prac
w komisji,
- radna Zofię Nowicką - radna wyraziła zgodę kandydowanie do prac w komisji,
- radny Wacław Skibiński - radny nie wyraził zgody na kandydowanie do prac w komisji,
- radny Kazimierz Pokutyński - radny wyraził zgodę na kandydowanie do prac w komisji,
- radny Roman Kanarek - radny wyraził zgodę na kandydowanie do prac w komisji.
W skład komisji zostali powołani:
- radny Włodzimierz Matusiak,
- radna Zofia Nowicką,
- radny Kazimierz Pokutyński,
- radny Roman Kanarek.
Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
12 - za -jednogłośnie.
Uchwała nr XLVII/401/2010
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o referendum lokalnym została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady - Jarosław Zduńczyk poinformował, że komisja spotka się z radcą
prawnym - p. Jolantą Czepe w najbliższy piątek tj. 12 lutego 2010 r. o godz. 11.00.

Ad.3
Radny Kazimierz Pokutyński zapytał czy w umowach zawartych z firmami zajmującymi się
odśnieżaniem miasta i gminy jest określona częstotliwość, z jaką mają to robić.
Radny Krzysztof Dyl zauważył, że pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku
Pomorskim wychodzą odśnieżać chodniki i ulice dopiero o 6 rano, a to jest za późno.

Burmistrz Zbigniew Ptak wyjaśnił, że działania porządkowe są prowadzone przez całą dobę.
Jest problem z drogami i chodnikami nie należącymi do gminy, ponieważ ich zarządcy
tłumaczą się brakiem środków na odśnieżanie.
Radny Czesław Faliński zapytał kto winien sprzątać chodniki przy posesjach.
Burmistrz

wyjaśnił, że właściciele posesji są obowiązani do utrzymania czystości na

chodnikach przy swoich posesjach.
Radna Zofia Nowicka powiedziała, że ostatnio pług odśnieżający drogę nr 20 w Suliszewie
staranował przydrożna lampę.
Burmistrz odczytał pisma jakie zostały skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych oraz
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zimowego utrzymania dróg.

ad. 4
Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Jarosław
zamknął XLVII sesję Rady Miejskiej.
Sesja trwała: od godz. 12.00 do godz. 12.40.
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