
R A D A m i e j s k a 
w Drawsku Pomorskim 

uł.Gen.WI.Sikorskiego 41 
78-500 Drawsko Pomorskie 

-oi. 094-3633485; łax. 094-3633113 

Oo.aoołio.m.tK 

PROTOKÓŁ NR XL/2013 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 
odbytej 29 października 2013 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego 

przy ul. Sikorskiego 41 w Drawsku Pomorskim 

ad. 1 

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 uchwał. Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do protokołu. 

Nieobecni: radny Teodor Daciów, radny Krzysztof Dyl, radna Zofia Nowicka. 

Przewodniczący Czesław Faliński poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady 

Miejskiej w Drawsku Pomorskim był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. 

Nikt nie wniósł uwag. 

Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z 26 września 2013 r.: 12 za (jednogłośnie). 

Protokół Nr XXXIX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 26 września 

2013 r. został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący rady poinformował, że porządek posiedzenia radni otrzymali 

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

Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, wniósł o wprowadzenie następujących 

projektów uchwał: 

1. w sprawie określenia szczegółowych zasad funkcjonowania punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych gminy Drawsko Pomorskie zlokalizowanego przy 

Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mielenku Drawskim - druk nr 84: 12 za 

(jednogłośnie), 

2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - druk 

nr 85: 12 za (jednogłośnie), 
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3. w sprawie nadania tytułu „Zasłużona dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 86: 

12 za (jednogłośnie), 

4. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 87: 

12 za (jednogłośnie), 

5. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 88: 

12 za (jednogłośnie), 

6. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 89: 

12 za (jednogłośnie), 

7. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 90: 

12 za (jednogłośnie), 

8. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 91: 

12 za (jednogłośnie), 

9. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 92: 

12 za (jednogłośnie), 

10. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 93: 

12 za (jednogłośnie), 

11. w sprawie nadania tytułu „Honorowa Obywatelka Gminy Drawsko Pomorskie" - druk 

nr 94: 12 za (jednogłośnie), 

12. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Drawsko Pomorskie" - druk 

nr 95: 12 za (jednogłośnie), 

13. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Drawsko Pomorskie" - druk 

nr 96: 12 za (jednogłośnie), 

14. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 97: 

12 za (jednogłośnie). 

Również na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, Przewodniczący wniósł 

o wycofanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za jedenaście 

kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Drawsko Pomorskie. 

W poniedziałek ukazała się informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o cenie. 

Wysokość stawki musi być skonsultowana z izbami rolniczymi i obecnie trwa oczekiwanie 

na ich opinię. Przewodniczący poddał pod głosowanie wycofanie projektu uchwały: 12 za 

(jednogłośnie). 
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Po zmianach porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji 

2. Interpelacje i zapytania radnych. 

3. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

4. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami. 

5. Informacja dotycząca wyników sprawdzianu klas szóstych i egzaminu klas trzecich 

gimnazjum. 

6. Informacja na temat działalności organizacji i stowarzyszeń pozarządowych działających 

na terenie gminy Drawsko Pomorskie. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013 - druk nr 80, 

2) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie 

na lata 2013 - 2022 - druk nr 81, 

3) określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych - druk nr 79, 

4) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Drawsko Pomorskie - druk nr 73, 

5) podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Pracownia ceramiczna 

i warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie" w ramach działania 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 -

druk nr 74, 

6) podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Promocja obszarów działania 

Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury 

turystycznej pn. Przystanek RYBY" w ramach środka 4.2 Program Operacyjny 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -

2013" - druk nr 75, 

7) podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa Placu Konstytucji" 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - druk nr 76, 

8) podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Wyposażenie obiektu pełniącego 

funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia 

rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia" w ramach działania 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 - druk nr 77, 

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

- druk nr 82, 

3 



10) rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Krystynę Wojciechowską na działania 

Burmistrza Drawska Pomorskiego - druk nr 83, 

11)określenia szczegółowych zasad funkcjonowania punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych gminy Drawsko Pomorskie zlokalizowanego przy Stacji 

Przeładunkowej Odpadów w Mielenku Drawskim - druk nr 84, 

12) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - druk nr 85, 

13)nadania tytułu „Zasłużona dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 86, 

14)nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 87, 

15) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 88, 

16) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 89, 

17) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 90, 

18) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 91, 

19) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 92, 

20) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 93, 

21)nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 97, 

22) nadania tytułu „Honorowa Obywatelka Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 94, 

23) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 95, 

24) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 96. 

8. Sprawy bieżące. 

9. Zamknięcie sesji. 

ad. 2 

Radna Danuta Sycz złożyła interpelacje w sprawie: 

1. przyspieszenie budowy nawierzchni na ulicy Zakopiańskiej (załącznik nr 3 

do protokołu), 

2. zainstalowania oświetlenia na ulicy Świętokrzyskiej (załącznik nr 4 do protokołu), 

3. przywrócenia etatu logopedy w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim 

(załącznik nr 5 do protokołu). 

Radny Zenon Rzęsa zapytał o przystanek w Zarańsku. Nadchodzi zima, dzieci nie mają 

zadaszenia. Usługodawcy skarżą się, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt" ma wygórowane 

stawki za wynajem lokali. 

Radny Romuald Kurzątkowski zapytał, czy zostały zrobione kroki w sprawie spichlerza 

w Jankowie (korzystając z programów ministerialnych). Złożył również interpelację 

w sprawie przebudowy chodnika przy ulicy Grottgera (zabudowa domków jednorodzinnych 
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pomiędzy ulicami Siemiradzkiego i Wywiórskiego), która stanowi załącznik nr 6 

do protokołu. Radny poprosił o pisemną odpowiedź na interpelację. 

Radny Robert Kowalczyk zapytał, w imieniu mieszkańców ul. Kłosy, czy w najbliższym 

czasie jest przewidywana jej modernizacja oraz czy to prawda, że stowarzyszenie sportowe 

z Suliszewa nie może rozgrywać meczów piłkarskich na nowym boisku, z powodu braku 

szatni. 

ad. 3 

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział: 

1. radnej Danucie Sycz: Trwają prace nad dokumentacją (ul. Zakopiańska, łącznie 

z oświetleniem). W projekcie budżetu na 2014 rok są ujęte interpelowane drogi, ulice, 

chodniki. Gdyby nie dofinansowanie dróg powiatowych o niektórych inwestycjach 

drogowych gminnych nie mówiłoby się, a to są bardzo poważne kwoty, bo idące 

w miliony. Tymczasowe oświetlenie nie zdaje egzaminu. Zapewnienie logopedy 

to zadanie powiatu i tam należy kierować zapytanie, dlaczego nie jest realizowane 

w stopniu wystarczającym. Dodał, że chwali postępowanie pani dyrektor, 

która spotkała się ze Starostą Drawskim, ale efekty były do przewidzenia. Burmistrz 

dodał, że żadnego pisma od rodziców nie otrzymał. Jeżeli do końca pierwszego 

kwartału powiat nie załatwi tematu, to szkoła etat dostanie. 

2. radnemu Zenonowi Rzęsie: Burmistrz powiedział, że takich zgłoszeń i telefonów 

w sprawie wysokich cen wynajmu w ostatnim czasie było sporo. Dodał, że spotkał 

się z prezesem spółdzielni. Wpływu samorząd na to nie ma, bo są to instytucje 

autonomiczne i oddzielone od samorządu. Zostanie jednak wysłane w tej sprawie 

pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt". Jeżeli chodzi o przystanek to udało 

się postawić „rezerwową wersję". Pełna zatoczka będzie na wiosnę 2014 roku. Gmina 

wystąpiła do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie gruntu na zatokę, 

ale do tej pory nie ma odpowiedzi. Burmistrz dodał, że wraca do rozmów 

z właścicielem prywatnym. 

3. radnemu Romualdowi Kurzątkowskiemu: Projekty, które gmina może i chce 

realizować, w tym rozdaniu ministerstwa kultury się nie mieszczą. Jeżeli będą 

wyznaczone kryteria, które gmina będzie w stanie spełnić to będzie aplikowała 

o środki. Chodnik będzie w propozycjach do budżetu na 2014 rok. 

4. radnemu Robertowi Kowalczykowi: Boisko w Suliszewie - odpowiedź czy spełnia, 

czy nie spełnia kryteriów mija się z celem - oczywiście, że nie spełnia. W trakcie jego 
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budowy nie było drużyny. Trzeba nakładów, aby je dostosować, czego w 2014 r. 

nie przewiduje się. Suliszewo korzysta z drawskiego boiska. Ul. Kłosy - porusza 

się tam ciężki sprzęt. Może w jej budowie uda się skorzystać z FOGR - u. Trzeba 

by zapisać dokumentację w planie budżetu na 2014 rok. 

ad. 4 

Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawił informację o działalności w okresie między 

sesjami: 

- upadek ME-FY - dobiegły końca rozmowy dotyczące przejęcia pracowników tej firmy 

przez Kabel Technik, zgłosiły się dwie firmy chcące wykupić majątek; 

- podpisanie aktu notarialnego w sprawie sprzedaży pałacu w Suliszewie (była szkoła) 

wyznaczono na 14 listopada 2013 r.; 

- dane za ostatnie dziewięć miesięcy są dobre, więc budżet na 2014 rok rokuje dobrze, 

martwić może jedynie nieprzewidywalność budżetów szkół; 

- będzie otwarte przedszkole dla dzieci autystycznych w Gudowie przy współfinansowaniu 

gminy. 

ad. 5 

Grażyna Kapuścińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nętnie powiedziała, że jej szkoła 

w tym roku miała bardzo słaby wynik, zaledwie 18 punktów na 40. Sprawdzian napisało 

7 uczniów, spośród których jedno dziecko jest upośledzone w stopniu lekkim, jedno powinno 

mieć orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie otrzymało takiego, dwoje uczniów 

z rozchwianiem emocjonalnym. Dzieci były słabe. Mają na to wpływ takie czynniki 

jak alkoholizm, bezrobocie bądź pochodzenie z rodzin rozbitych. 

Joanna Szewczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim przedstawiła 

prezentację stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu. 

Małgorzata Zawiła - pełniąca obowiązki Dyrektora Gimnazjum im. A. Mickiewicza 

w Drawsku Pomorskim przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 

Wiesława Hnatewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miełenku Drawskim przedstawiła 

prezentację stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. Dodała, że osiągnięty wynik jest dużym 

sukcesem uczniów, ponieważ pochodzą oni z rodzin niezamożnych. Budynek szkoły jest 

doposażony, ale rodzice muszą wspierać swoje dzieci. 
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Lidia Sawka - Dyrektor Przedszkola w Drawsku Pomorskim przedstawiła prezentację 

dotyczącą dwóch budynków przedszkola w mieście oraz punktów przedszkolnych na wsiach 

(załącznik nr 10). 

Radny Robert Kowalczyk zwrócił uwagę na problem parkowania aut przy przedszkolu 

przy ul. B. Chrobrego. 

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że wystąpi z wnioskiem o całkowity zakaz 

zatrzymywania się na całej długości ulicy. 

Informacja o dotycząca wyników sprawdzianu klas szóstych i egzaminu klas trzecich 

gimnazjum stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

ad. 6 

Przewodniczący rady powiedział, że temat był omówiony na posiedzeniu komisji stałych. 

Monika Chmielecka - Kierownik Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 

uzupełniła przedstawioną pisemną informację o ilość osób korzystających z działalności 

stowarzyszeń według złożonych ofert. 

Informacja na temat działalności organizacji i stowarzyszeń pozarządowych działających 

na terenie gminy Drawsko Pomorskie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

ad. 7 

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

na rok 2013. 

Burmistrz Zbigniew Ptak wniósł o wprowadzenie do budżetu kwoty 16.500 zł 

na modernizację oświetlenia w hali sportowej (pokrycie z dodatkowych wpływów z podatku): 

12 za (jednogłośnie). 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z zmianą: 

12 za (jednogłośnie). 

Uchwała Nr XL/366/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013 

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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2) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013 - 2022. 

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

uchwały: 12 za (jednogłośnie). 

Uchwała Nr XL/367/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko 

Pomorskie na lata 2013 - 2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 

do protokołu. 

3) Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 

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

uchwały: 12 za (jednogłośnie). 

Uchwała Nr XL/368/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

4) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie. 

Eugeniusz Storoniak - Przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił pozytywną opinię 

o powyższym projekcie uchwały (załącznik nr 16). 

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

uchwały: 12 za (jednogłośnie). 

Uchwała Nr XL/369/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

8 



gminy Drawsko Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 

do protokołu. 

5) Projekt uchwały w sprawie podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 

„Pracownia ceramiczna i warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie" 

w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 

2007-2013. 

Radny Robert Kowalczyk wnioskował o to, aby Burmistrz Drawska Pomorskiego informował 

0 projektach przed projektem uchwały. 

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że zawsze informuje. 

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

uchwały: 12 za (jednogłośnie). 

Uchwała Nr XL/370/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego ,. Pracownia ceramiczna 

1 warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie " w ramach działania 413 .. Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 została podjęta jednogłośnie 

i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

6) Projekt uchwały w sprawie podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 

pn. „Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci 

obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. Przystanek RYBY" w ramach środka 4.2 

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007 - 2013". 

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

uchwały: 12 za (jednogłośnie). 

Uchwała Nr XL/371/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ., Promocja obszarów 

działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury 

turystycznej pn. Przystanek RYBY" vi' ramach środka 4.2 Program Operacyjny ..Zrównoważony 
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rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 " została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

7) Projekt uchwały w sprawie podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 

„Przebudowa Placu Konstytucji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 

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

uchwały: 12 za (jednogłośnie). 

Uchwała Nr XL/372/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29października 2013 

r. w sprawie podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego ..Przebudowa Placu 

Konstytucji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

8) Projekt uchwały w sprawie podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 

„Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku 

Pomorskim w dodatkowe urządzenia rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia" 

w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 

2007-2013. 

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

uchwały: 12 za (jednogłośnie). 

Uchwała Nr XL/3 73/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego .. Wyposażenie obiektu 

pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia 

rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia" w ramach działania 413 ., Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 21 do protokołu. 

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

zawarcia umowy dzierżawy. 
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Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie powyższy projekt 

uchwały: 11 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się (większością głosów). 

Uchwała Nr XL/3 74/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

10) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Krystynę 

Wojciechowską na działania Burmistrza Drawska Pomorskiego. 

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

uchwały: 12 za (jednogłośnie). 

Uchwała Nr XL/3 75/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Krystynę Wojciechowska 

na działania Burmistrza Drawska Pomorskiego została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu. 

11)Proiekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad funkcjonowania punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych gminy Drawsko Pomorskie 

zlokalizowanego przy Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mielenku Drawskim. 

Eugeniusz Storoniak - Przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił pozytywną opinię 

o powyższym projekcie uchwały (załącznik nr 24) 

Włodzimierz Matusiak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

powiedział, że w sierpniu br. była głosowana taka sama uchwała, teraz są dokonane drobne 

zmiany. Ludzie pytają, czy uchwała z sierpnia br. weszła w życie, czy już mogą wozić 

odpady. Teraz jest druga uchwała i znowu trzeba czekać, aż wejdzie w życie. 

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że już składowisko funkcjonuje 

na podstawie tej uchwały i można wozić. Dodał także, że były kontrole realizacji ustawy 

o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Drawsko Pomorskie znalazło się w 6% dobrze 

realizujących ten obowiązek. 
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Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie powyższy projekt 

uchwały: 11 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się (większością głosów). 

Uchwała Nr XL/376/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad funkcjonowania punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych gminy Drawsko Pomorskie zlokalizowanego przy Stacji 

Przeładunkowej Odpadów w Mielenku Drawskim została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 25 do protokołu. 

12) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

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

uchwały: 12 za (jednogłośnie). 

Uchwała Nr XL/377/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

13) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużona dla Gminy Drawsko 

Pomorskie'" (Lucia Duczmańska). 

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

uchwały: 12 za (jednogłośnie). 

Uchwała Nr XL/3 78/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. vi' sprawie nadania tytułu „Zasłużona dla Gminy Drawsko Pomorskie" została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

14) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko 

Pomorskie" (Bolesław Danilewicz). 

12 



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

uchwały: 11 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się (większością głosów). 

Uchwała Nr XL/3 79/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dła Gminy Drawsko Pomorskie" została 

podjęta i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

15) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko 

Pomorskie" (Marek Gmurski). 

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

uchwały: 12 za (jednogłośnie). 

Uchwała Nr XL/380/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie nadania tytułu ..Zasłużony dła Gminy Drawsko Pomorskie" została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

16) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko 

Pomorskie" (Andrzej Kaczyński). 

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

uchwały: 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. 

Uchwała Nr XL/381/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie nadania tytułu .,Zasłużony dła Gminy Drawsko Pomorskie" została 

podjęta i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

17) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko 

Pomorskie" (Zbigniew Łukomski). 

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

uchwały: 12 za. 
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Uchwała Nr XL/382/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

18) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko 

Pomorskie" (Zygmunt Romanowski). 

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

uchwały: 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. 

Uchwała Nr XL/383/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie nadania tytułu ..Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" została 

podjęta i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

19) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko 

Pomorskie" (Zbigniew Świszczewski). 

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

uchwały: 12 za (jednogłośnie). 

Uchwała Nr XL/384/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

20) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko 

Pomorskie" (Romuald Żukowski). 

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

uchwały: 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. 

Uchwała Nr XL/385/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie" została 

podjęta i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
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21)Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Drawsko 

Pomorskie'' (Teodor Daciów). 

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

uchwały: 12 za (jednogłośnie). 

Uchwała Nr XL/386/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie nadania tytułu ..Zasłużony dła Gminy Drawsko Pomorskie" została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

22) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowa Obywatelka Gminy Drawsko 

Pomorskie" (Jolanta Łukaszewicz). 

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

uchwały: 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. 

Uchwała Nr XL/387/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie nadania tytułu .,Honorowa Obywatelka Gminy Drawsko Pomorskie" 

została podjęta i stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

23)Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Drawsko 

Pomorskie'" (Adam Małysz). 

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

uchwały: 12 za (jednogłośnie) 

Uchwała Nr XL/388/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Drawsko Pomorskie " została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

24) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Drawsko 

Pomorskie". 
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Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie powyższy projekt 

uchwały: 11 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się (większością głosów). 

Uchwała Nr XL/389/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie nadania tytułu .. Honorowy Obywatel Gminy Drawsko Pomorskie " została 

podjęta większością głosów i stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

ad. 8 

Przewodniczący Czesław Faliński przypomniał o konieczności potwierdzenia obecności 

na sesji uroczystej w dniu 8 listopada 2013 r. Poprosił o składanie propozycji do planu pracy 

rady na następny rok. Poinformował, że najprawdopodobniej będzie sesja dodatkowa zwołana 

w celu uchwalenia stawki podatku rolnego. 

Radny Robert Kowalczyk zapytał, czy można liczyć na naprawę hydroforni w Mielenku 

Drawskim. Poprosił o wyjaśnienie, co to za projekt „Piękne ogrody". 

Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że Wojciech Grzegorczyk rozszerza działalność 

o profesjonalny sprzęt ogrodowy. Współpracuje z przyszłą architekt zieleni. Wykorzystując, 

że nowy podmiot rozpoczyna działalność, Burmistrz zaproponował współpracę. 

Ma przygotować projekt ławki miłości i projekt zagospodarowania polany przy stadionie 

lub schodów. Projekt ma zostać przedstawiony do 30 listopada br. 

Wojciech Kowalczyk - Sołtys Sołectwa Żółte powiedział, że woda prowadzona 

jest do wszystkich domów na kolonii Żółcin. Linia kanalizacji omija dwa domy - Pani 

Studzińskiej i Pana Płotkowiaka. Zapytał, czy jest możliwe, aby podczas przyłącza wody 

można byłoby podłączyć kanalizację do tych dwóch pominiętych domów. Po przyłączeniu 

tych dwóch obiektów do kanalizacji cała infrastruktura medialna w sołectwie Żółte zostanie 

zakończona. 

Radny Romuald Kurzątkowski powiedział, że w Urzędzie Miejskim jest ktoś z Najwyższej 

Izby Kontroli w sprawie oświaty. Zapytał, czy będzie można zapoznać się z wynikami 

jego pracy. 

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że NIK kontroluje gminy, w których zostały 

zlikwidowane szkoły. Inspektor chce spotkać się z nauczycielami przeniesionymi 

ze zlikwidowanych placówek. Teraz urzędnicy odpowiadają na jego pytania. 

Radny Andrzej Tyłka poprosił o nadzorowanie i wsparcie sprawy logopedy. 

Radny Robert Kowalczyk zapytał, co będzie z magazynem solnym. 
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Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że część środków na zabezpieczenie 

znajdzie się w 2014 roku w budżecie. Będzie można aplikować o dofinansowanie. 

W momencie oddania dworca ten budynek przestał być już tak ważny. Budynek 

jest przekazany na 50 lat w użytkowanie, jeżeli będzie służył, jako muzeum. 

Radny Kazimierz Pokutyński zapytał, czy wysokość opłaty za śmieci zostanie obniżona. 

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że wpływy z opłat są dobre. Nie są włączone 

do systemu tzw. dzwony, bo gmina dostała na to dofinansowanie (auto 

+ dzwony). Pani skarbnik przelicza środki związane z gospodarką odpadami. 

Przewodniczący Czesław Faliński zapytał, jak odnoszą się do nowego systemu 

gospodarowania odpadami podmioty gospodarcze. 

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że podmioty gospodarcze nie będą objęte 

tym systemem. 

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Czesław Faliński 

zamknął XL sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. 

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 12.30. 

ad. 9 

Protokołowała: Przewodniczył: 
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