
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 XV/2011

tel. 094-3633485; fax. 094-3633113

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 24 listopada 2011 r.

w Sali narad Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

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.

U

Brak radnych Teodora Daciów i Danuty Sycz.

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 XIV/2011 z 27 października 2011 r.: 13 za

(jednogłośnie).

Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 27 października

2011 r. został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek posiedzenia radni otrzymali

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

dokonał zmian w porządku:

- wycofał:

1) projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej

gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011 - 2041 - druk nr 173,

2) projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych,

o których mowa w art. 6 ust., 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych - druk

nr 175,



3) projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa

Dalewo w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Dalewo

w Gminie Drawsko Pomorskie - druk nr 150,

4) projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa

Gudowo w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Gudowo

w Gminie Drawsko Pomorskie - druk nr 151,

5) projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa

Jankowo w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Jankowo

w Gminie Drawsko Pomorskie - druk nr 152,

6) projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa

Konotop w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Konotop

w Gminie Drawsko Pomorskie - druk nr 153,

7) projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa

Linowno w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Linowno

w Gminie Drawsko Pomorskie - druk nr 154,

8) projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa

Łabędzie w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Łabędzie

w Gminie Drawsko Pomorskie - druk nr 155,

9) projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa

Mielenko Drawskie w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących statutu sołectwa

Mielenko Drawskie w Gminie Drawsko Pomorskie - druk nr 156,

10) projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nętno

w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Nętno w Gminie

Drawsko Pomorskie - druk nr 157,

11) projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa

Rydzewo w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Rydzewo

w Gminie Drawsko Pomorskie - druk nr 158,

12) projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa

Suliszewo w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Suliszewo

w Gminie Drawsko Pomorskie - druk nr 159,

13) projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa

Zagozd w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Zagozd

w Gminie Drawsko Pomorskie - druk nr 160,



14) projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa

Zarańsko w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Zarańsko

w Gminie Drawsko Pomorskie - druk nr 161,

15) projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żółte

w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących statutu sołectwa Żółte w Gminie

Drawsko Pomorskie - druk nr 162.

- na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego zaproponował wprowadzenie następujących

projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - druk

nr 176: 13 za,

2) zmieniającego uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy informacji

i deklaracji podatkowych - druk nr 177: 13 za.

- zmienił kolejność punktów przesuwając punkt 2. za punkt 5.

Po zmianach porządek przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Realizacja zadań społeczno gospodarczych na terenie miasta i gminy objętych

finansowaniem z budżetu (od O l .01.2011 do 31.10.2011).

3. Działalność podmiotów gospodarczych na terenie miasta i gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 - druk nr 174,

2) uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - druk

nr 143,

3) uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku rolnego - druk

nr 144,

4) nadania nazw ulicom położonym w obrębie 06 miasta Drawsko Pomorskie

w sektorze pomiędzy ulicami Gdyńska i Marynarska - druk nr 135,

5) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy -

druk nr 134,

6) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy -

druk nr 147,

7) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy -

druk nr 148,



8) zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 146,

9) przyjęcia zmian statutu Celowego Związku Gmin R XXI z siedzibą

w Nowogardzie - druk nr 142,

10) Rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na rok 2012 - druk nr 166,

11) 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 149,

12) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gudowie - druk nr 163,

13) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suliszewie - druk nr 164,

14) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zarańsku - druk nr 165,

15) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gudowo w gminie Drawsko

Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gudowie - druk

nr 167,

16) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Linowno w gminie Drawsko

Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gudowie - druk

nr 168,

17) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Suliszewo w gminie Drawsko

Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suliszewie - druk

nr 169,

18) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Dalewo w gminie Drawsko

Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suliszewie - druk

nr 170,

19) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zarańsko w gminie Drawsko

Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zarańsku - druk

nr 171,

20) zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żółte w gminie Drawsko Pomorskie

dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zarańsku - druk nr 172,

21) zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - druk nr 176,

22) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji

podatkowych - druk nr 177.

5. Informacja Burmistrza Drawska Pomorskiego o działalności w okresie między sesjami.

4



6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i zapytania mieszkańców.

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

9. Sprawy bieżące.

10. Zamknięcie posiedzenia.

ad. 2

Eugeniusz Storoniak - Przewodniczący Komisji Komunalnej powiedział, że temat został

przeanalizowany na posiedzeniu połączonych komisji stałych Rady Miejskiej w Drawsku

Pomorskim. Dodał, że Komisja Komunalna pozytywnie opiniuje przedstawiony materiał.

Informacja o realizacji zadań społeczno - gospodarczych na terenie miasta i gminy objętych

finansowaniem z budżetu (od 01.01.2011 r. do 31.10.2011 r.) stanowi załącznik nr 3

do protokołu.

ad. 3

Eugeniusz Storoniak - Przewodniczący Komisji Komunalnej powiedział, że temat został

przeanalizowany na posiedzeniu połączonych komisji stałych Rady Miejskiej w Drawsku

Pomorskim. Dodał, że Komisja Komunalna pozytywnie opiniuje przedstawiony materiał.

Dodał, że nastąpił wzrost zawieszeń działalności gospodarczej, ale jest to głównie

spowodowane sezonowością wykonywanych usług.

Informacja o działalności podmiotów gospodarczych na terenie miasta i gminy stanowi

załącznik nr 4 do protokołu.

ad. 4

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

na rok 2011 - druk nr 174.

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

Pomorskiego, wniosła o dokonanie zmian w przedstawionym projekcie uchwały:



- Dz. 921 Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Zagoździe - 3.000 zł

(zmniejszenie na zadaniu „Remont dachu oraz remont mieszkania w budynku mieszkalnym

w Gudowie 71"): 13 za;

- Dz. 900 Wyłapywanie bezpańskich psów - 6.000 zł (pokrycie z ponadplanowych dochodów

z tytułu podatku rolnego): 13 za;

- Dz. 853 Organizacja Międzynarodowego Dnia Wolontariatu 2.700 zł (pokrycie

z ponadplanowych dochodów z tytułu podatku rolnego): 13 za;

- Dz. 852 Dodatkowe 10.000 zł na wypłatę zasiłków (pokrycie z ponadplanowych dochodów

z tytułu podatku rolnego): 13 za;

- Dz. 852 Wypłata zasiłków mieszkaniowych - 77.000 zł (pokrycie z ponadplanowych

dochodów z tytułu podatku rolnego): 13 za;

- Dz. 921 Dotacja dla Ośrodka Kultury na organizację zabawy mikołajkowej na lodowisku

oraz pokrycie kosztów przedstawienia - 16.000 zł: 13 za;

- Dz. 801 Wyposażenie sali sportowej w Mielenku Drawskim - 42.329 zł: 13 za;

- Dz. 700 Osuszenie budynku mieszkalnego przy ul. Złocienieckiej -- 15.000 zł (zdjęcie

z zadania „Remont dachu oraz remont mieszkania w budynku mieszkalnym

w Gudowie 71"): 13 za;

-Dz. 900 Zakup wiaty do Zarańska - 6.000 zł (pokrycie z ponadplanowych dochodów z tytułu

podatku rolnego): 13 za.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projektu uchwały wraz z wnioskami:

13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

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

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.



2) Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

- druk nr 143.

Radny Kazimierz Pokutyński wniósł o wycofanie z porządku projektu uchwały uchylającego

uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy wniosek: 13 za

(jednogłośnie).

Wiosek został przyjęty.

3) Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku

rolnego - druk nr 144.

Radny Kazimierz Pokutyński wniósł o wycofanie z porządku projektu uchwały uchylającego

uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku rolnego.

Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy wniosek: 13 za

(jednogłośnie).

Wiosek został przyjęty.

4) Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym w obrębie 06 miasta

Drawsko Pomorskie w sektorze pomiędzy ulicami Gdyńska i Marynarska - druk

nr 135.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XV/1 34/201 1 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie nadania nazw ulicom położonym w obrębie 06 miasta Drawsko Pomorskie

w sektorze pomiędzy ulicami Gdyńska i Marynarska została podjęta jednogłośnie i stanowi

załącznik nr 6 do protokołu.



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

zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 134.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XV/135/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

\v sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

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

zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 147.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XV/136/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

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

zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 148.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XV/137/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

dzierżawy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.



8) Projekt uchwały w sprawie zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 146.

Radny Eugeniusz Storoniak powiedział, że należy wpłynąć na Radę Powiatu,

aby dokończyła ścieżkę do dawnego Gogółczyna.

Radny Romuald Kurzątkowski powiedział, że najprawdopodobniej będzie kończona

w 2012 r. razem z drogą do Zarańska.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XV/138/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

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

nr 10 do protokołu.

9) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian statutu Celowego Związku Gmin R - XXI

z siedziba w Nowogardzie - druk nr 142.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 11 za, O przeciw, 2 wstrzymujące się.

Uchwała Nr XV/l 39/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia zmian statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedziba

w Nowogardzie została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

10) Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Drawsko

Pomorskie z organizacjami pozarządowymi ora/ z podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2012 - druk nr 166.

Romuald Kurzątkowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej powiedział,

że program jest bardzo bogaty. Zapytał, czy istnieje regulacja działania komisji konkursowej.

Radny Andrzej Tylka powiedział, że trzeba powołać radę sportu.



Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za

(jednogłośnie).

Uchwała Nr XV/140/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok

2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

11) 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 149.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XV/141/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwale 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 len wymiar -ostala podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

W tym miejscu została ogłoszona przerwa.

12) Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gudowie - druk

nr 163.

Radny Zenon Rzęsa powiedział, że likwidacja szkół jest to bardzo trudna decyzja. Jednakże

bardzo dobrą decyzją jest tworzenie oddziałów przedszkolnych na terenach wiejskich.

Taki oddział funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Nętnie. Radny przekazał podziękowania

od rodziców za możliwość uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego. Jeżeli chodzi
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o likwidację szkół to fakty są takie, że w XXI w. są łączone oddziały z powodu małej liczby

dzieci. Dzisiejsza uchwała nie jest ostateczną decyzją. Radny poprosił o udział

w konsultacjach dyrektorów szkół, którzy mieliby przejąć uczniów z likwidowanych

placówek.

Radna Zofia Nowicka powiedziała, że to tak, jakby ktoś najbliższy umarł, jakby ktoś wyrwał

serce. Dodała, że zawsze będzie za szkołami w Gudowie i Suliszewie.

Radny Romuald Kurzątkowski powiedział, że przekaże cały materiał wypracowany

przez komisję. Analiza lat 2002 -- 2011 wykazała zmniejszenie liczby dzieci o 1000,

zwiększenie liczby nauczycieli oraz wzrost kosztów utrzymania obiektów. Nic nie wskazuje

na to, że będzie lepiej. Może być tak, że oddziały będą łączone, a etaty redukowane. Komisja

chce zachować oddziały przedszkolne na terenach wiejskich.

Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za,

l przeciw (radna Zofia Nowicka).

Uchwała Nr XV/142/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gudowie została podjęta większością

głosów i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

13) Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suliszewie -

druk nr 164.

Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za,

l przeciw (radna Zofia Nowicka).

Uchwała Nr XV/143/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suliszewie została podjęta większością

głosów i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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14) Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zarańsku - druk

nr 165.

Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za

(jednogłośnie).

Uchwała Nr XV/144/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zarańsku została podjęta jednogłośnie

l stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

15) Projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gudowo

w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej

w Gudowie - druk nr 167.

Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 13 za

(jednogłośnie).

Uchwała Nr XV/145/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gudowo w gminie Drawsko

Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gudowie została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

16) Projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Linowno

w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej

w Gudowie - druk nr 168.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

12



Uchwała Nr XV/146/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Linowno w gminie Drawsko

Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gudowie została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

17) Projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa

Suliszewo w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły

Podstawowej w Suliszewie - druk nr 169.

L
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XV/147/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Suliszewo w gminie Drawsko

Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suliszewie została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

18) Projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Dalewo
>—'

w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej

w Suliszewie - druk nr 170.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XV/148/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Dalewo w gminie Drawsko
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Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suliszewie została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

19) Projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zarańsko

w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej

w Zarańsku - druk nr 171.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XV/149/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zarańsko w gminie Drawsko

Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zarańsku została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

20) Projekt uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żółte

w gminie Drawsko Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej

w Zarańsku - druk nr 172.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XVII 50/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zarańsko w gminie Drawsko

Pomorskie dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zarańsku została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

21) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza

Drawskiego - druk nr 176.
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Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwala Nr XV/151/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

22) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy

informacji i deklaracji podatkowych - druk nr 177.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie powyższy

projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XV/152/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji

podatkowych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

ad. 5

Burmistrz Drawska Pomorskiego złożył informację o działalności w okresie między sesjami:

- został przekazany do Biura Rady Miejskiej projekt budżetu na 2012 rok - jest to budżet

proinwestycyjny, a kondycja finansowa gminy jest dobra;

- zadłużenie gminy było planowane na 45%, a wykonane zostało 22%, jeśli nie zostanie

zaciągnięty kredyt to zmniejszy się do mniej niż 20%;

- w innej formule będą organizowane prace społeczno -- użyteczne; będzie propozycja

finansowania w 100%, bo Powiatowy Urząd Pracy nie ma środków;
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- w 2013 r. najprawdopodobniej Kabel - Technik będzie stawiał drugą halę;

- bardzo dobrze jest wykonany plan sprzedaży nieruchomości;

- niektóre dzieci ze szkół z Zarańska, Suliszewa i Gudowa już zostały przepisane do innych

szkół; czynnik ekonomiczny jest ważny, ale drugą sprawą jest, że liczba dzieci jest mała;

- gmina ma przedstawicieli w programie „Odnowa wsi";

- zadania inwestycyjne są realizowane terminowo, niektóre będą rozszerzone i realizowane

wspólnie z powiatem;

Przyszedł radny Teodor Daciów.

- 14 grudnia 2011 r. odbędzie się zebranie w Zagoździe w sprawie kanalizacji;

- zakończyły się konsultacje w sprawie współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych;

- zostało złożonych 11 wniosków o dofinansowanie, w tym zadań sakralnych;

- świetlica wiejska w Suliszewie dostała dofinansowanie w wysokości 160 tyś. zł;

- dworzec został oddany do użytku; w następnym miesiącu zostanie ulepszony monitoring,

który będzie przeniesiony do budynku dworca;

- na początku grudnia br. delegacja wyjedzie do partnerskiego miasta w Niemczech.

ad. 6

Nikt nie zabrał głosu.

ad. 7

Mieszkanka Zarańska powiedziała, że 42 uczniów uczy się w Szkole Podstawowej

w Zarańsku. Jest to mała szkoła, ale bezpieczna. Zapytała, gdzie te dzieci dać. W szkole
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są zajęcia pozalekcyjne, szkoła pozyskuje dary z Holandii. Uczą w niej bardzo dobrzy

nauczyciele, wykształceni, którzy mają po kilka fakultetów. Burmistrz obiecał, że będzie

trzymał szkoły i żadnej nie zlikwiduje w tej kadencji. Zapytała, dlaczego szkoła

ma być zlikwidowana.

Mariusz Rufkiewicz •- Sołtys Sołectwa Jankowo powiedział, że trzy punkty świetlne

nie działają. Pan Adam Zdun o tym wie, jednakże poprosił o wsparcie w tej sprawie,

a także o wsparcie w sprawie niwelacji „górki" w stronę Jankowa. Sołtys zwrócił się z prośbą

o harmonogram patroli Straży Miejskiej w nocy i w weekendy, a także o numer kontaktowy

do niej.

Wojciech Kowalczyk - Sołtys Sołectwa Żółte powiedział, że cała kultura wsi kumuluje

się wokół szkoły. Oddział przedszkolny nie może być połączony ze świetlicą wiejską

w Zarańsku. Zapytał, co będzie z budynkiem po szkole.

Regina Wiśniewska Sołtys Sołectwa Linowno powiedziała, że podział środków

z dodatkowych wpływów z tytułu podatku rolnego został przeznaczony na potrzeby miasta.

Zdaniem sołtysów powinno być to przekazane na wsie (np. na zakup kuchenki do świetlicy

w Linownie). Sołtys zapytała, czy dzieci ze wsi będą mogły uczestniczyć w zabawie

mikołajkowej na lodowisku.

Józef Wiechowski -- Sołtys Sołectwa Suliszewo zwrócił się o interwencję w sprawach

pozostałości po wyciętych topolach i awarii oświetlenia. Zapytał, co będzie z pałacykiem

po szkole.

Jolanta Pluto Prądzyńska Dyrektor Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim

odpowiedziała, że klasy O -- 3 będą dowożone na przedstawienie mikołajkowe. Dzieci,

które uczęszczają na świetlice oraz dzieci chętne również będą miały transport. Warunkiem

udziału dzieci spoza świetlicy jest obecność opiekuna (rodzica, sołtysa).

ad. 8

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że na wszystkie pytania odpowiedział

na komisjach stałych.
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ad. 9

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna odbędzie się 12 grudnia

2011 r. ogodz. 12.00.

ad. 10

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Czesław Faliński

zaniknął XV sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 11.40.

Protokołowała: Przewodniczył:

l N S P J E . K T O R(̂ j),
mgr ElżoteiaKomorowska

PRZEWODN
RADYMI

w Drawsku

mgr Cz
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