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 XVIII/2012

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

odbytej 26 stycznia 2012 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.

^

Brak radnych Teodora Daciów, Romualda Kurzątkowskiego, Kazimierza

Pokutyńskiego,

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 XVII/2011 z 29 grudnia 2011 r.: 11 za (jednogłośnie).
Protokół Nr XVII/2Q11 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 29 grudnia
2011 r. został przyjęty jednogłośnie.
Przyszedł radny Kazimierz Pokutyński.
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 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 9
(do punktu 6 jako podpunkt 9): 12 za,
2) projektu uchwały w sprawie apelu Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
dotyczącego planowanej reformy sądownictwa powszechnego
(do punktu 9 jako podpunkt 10): 12 za.

l

- druk nr 11

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. Informacja Burmistrza Drawska Pomorskiego na temat planowanych inwestycji
w gminie w 2012 roku.
7. Przyjęcie kalendarza imprez na 2012 rok.
8. Zatwierdzenie planu pracy komisji stałych na 2012 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012 - druk
nr 5,

2) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie
na lata 2012 - 2041 - druk nr 6,
3) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie spłaty
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - druk nr 7,
4) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 8,
5) przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych w gminie Drawsko Pomorskie na rok 2012 - druk nr l,
6) przyjęcia 3 - letniego gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2015
- druk nr 2,
7) gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie
w roku 2012 - druk nr 3,
8) Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie
gminy Drawsko Pomorskie w roku 2012 - druk nr 4,
9) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 9,
10) apelu Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim dotyczącego planowanej reformy
sądownictwa powszechnego - druk nr 11.
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10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie posiedzenia.
ad. 2

Radny

Eugeniusz

Storoniak

złożył

interpelację

dotyczącą

zamontowania

radaru

na ul. 11 Pułku Piechoty w Drawsku Pomorskim.
Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad. 3
Nikt nie zabrał głosu.
ad. 4

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że aby postawić radar na ul. 11 Pułku
Piechoty, należałoby zapisać środki w budżecie na jego zakup oraz ustalić, czy w tym miejscu
jest możliwość jego zamontowania. Dodał, że wystąpi o wzmożone kontrole na tej ulicy
do policji.
Przyszła radna Danuta Sycz.
ad. 5

Burmistrz Zbigniew Ptak przedstawił informację z okresu między sesjami;
1. Od 2012 r. wojsko rozpoczyna restrukturyzację poligonów. Duża część środków
zostanie przekazana na modernizację poligonu drawskiego. Będzie to najlepszy
poligon w Europie. Burmistrz dodał, że będzie czynił starania, aby obsługa wojsk
przebywających na poligonie była z naszych terenów.
2. Firma Kabel - Technik postanowiła wykupić dodatkowe 2,5 ha gruntu. We wrześniu
br. ruszy produkcja w powstałej hali.
3. Odbyła się konferencja w sprawie technik grzewczych

(związana z nowym

inwestorem).
4. Wojewódzki Konserwator Zabytków wystąpił do Burmistrza Drawska Pomorskiego
o zgodę na zgłoszenie dawnego dworca kolejowego do konkursu

„Modernizacja

Roku".
5. Została podpisana umowa na dofinansowanie wyposażenia świetlicy w Suliszewie.
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6. Burmistrz podziękował nauczycielom, dyrektorom szkół i pracownikom Ośrodka
Kultury za organizację ferii zimowych.
7. Drawska policja zajęła III miejsce w województwie i I miejsce, jako komenda
powiatowa w rocznym podsumowaniu działalności.
•

ad. 6
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że szczegółowo temat został omówiony
na posiedzeniach komisji stałych Rady. Dodał, że projekt wykonania plaży w Gudowie
wejdzie do realizacji dopiero we wrześniu br. ze względu na obszar chroniony „Natura 2000".
Umożliwia on wykonywanie prac od l stycznia do 31 marca i od l września do 31 grudnia.

ad. 7
Jolanta

Pluto

Prądzyńska

Dyrektor

Ośrodka Kultury

w Drawsku Pomorskim

przedstawiła ofertę Ośrodka Kultury na miesiąc luty.
Przewodniczący

Czesław

Faliński

powiedział,

że

szczegółowo

kalendarz

imprez

był analizowany na posiedzeniach komisji stałych Rady.
Kalendarz imprez na 2012 rok został przyjęty i stanom załącznik nr 4 do protokołu.

ad. 8
Radny Robert Kowalczyk powiedział, że w planie pracy Komisji Infrastruktury Społecznej
informacja o stanie przygotowania do sezonu turystycznego powinna być przeniesiona
na miesiąc kwiecień.
Przewodniczący Rady powiedział, że zostanie ta uwaga przekazana Przewodniczącemu
Komisji Infrastruktury Społecznej. Dodał, że plan można modyfikować w każdej chwili.
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim zostały przyjęte i stanowią
załącznik nr 5 do protokołu.
W tym miejscu została ogłoszona przerwa.

ad. 9
1) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko
Pomorskie na rok 2012 - druk nr 5.
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Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska

-- Garbacz, w imieniu Burmistrza Drawska

Pomorskiego, wniosła o wprowadzenie następujących zmian w powyższym projekcie
uchwały:
1. Wprowadzenie dodatkowej kwoty 175.000 zł w Dz. 600 na zadanie Budowa nawierzchni
ul.

Bieszczadzkiej

wraz

z

odwodnieniem

i

nawierzchni

ulicy

Zakopiańskiej

wraz z odwodnieniem - etap I" i zdjęcie 175.000 zł z zadań:
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych)
-l 00.000 zł;
- Zakup usług pozostałych (usługi transportowo - sprzętowe) - 75.000 zł: 13 za
(jednogłośnie).
2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszewie - przeniesienie między paragrafami (zakup
sprzętu komputerowego - 5.500 zł i sieć komputerowa- 18.800 zł): 13 za (jednogłośnie).
3. Wprowadzenie kwoty 6.048 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego (kamery, telewizor
i okablowanie) i zmniejszenie na zadaniu „Obsługa monitoringu miejskiego":

13 za

(jednogłośnie).
Skarbnik Jadwiga Jędrzejewska - Garbacz powiedziała, że wzrośnie deficyt o 1.000.015 zł,
który zostanie pokryty z wolnych środków.
Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały
wraz
ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).
^

Uchwała Nr XVIII/177/2012

:

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012 została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
2) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2012 - 2041 - druk nr 6.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący

Czesław Faliński poddał pod głosowanie podjęcie

ww. projektu uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XVIII/178/2012

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2041 została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
3) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - druk nr 7.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie podjęcie
ww. projektu uchwały: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVIII/179/2012

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie

spłaty

wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.
4) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Drawsko Pomorskie druk nr 8.
Skarbnik gminy powiedziała, że może będzie możliwość zmiany uchwały, jeśli uda się
uzyskać kredyt niekomercyjny w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Przyszedł radny Teodor Daciów.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie podjęcie
ww. projektu uchwały: 14 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVIII/180/2012

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy Drawsko Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.

5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Drawsko Pomorskie na rok
20\2-druknrl.
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że uchwała może nie zostać zrealizowana,
bo Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim nie ma środków na prace społecznie
użyteczne.
W takim przypadku gmina będzie starała się zatrudnić mieszkańców z własnych środków.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie podjęcie
ww. projektu uchwały: 14 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVIII/181/2012

Rady Miejskiej \v Drawsku Pomorskim z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych w gminie Drawsko Pomorskie na rok 2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 3 - letniego gminnego programu wspierania
rodziny na lata 2012 - 2015 - druk nr 2.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie podjęcie
ww. projektu uchwały: 14 za (jednogłośnie).
!

Uchwała Nr XVIII/182/2012

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie przyjęcia 3 - letniego gminnego programu wspierania rodziny na łata 2012 - 2015
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
7) Projekt uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obowiązującego na terenie
gminy Drawsko Pomorskie w roku 2012 - druk nr 3.
Radna Danuta Sycz powiedziała, że w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
powinien być zatrudniony psycholog, bo często jest on „wypożyczany" z poradni, co nie

pozwala wykonywać zadań poradni w należyty sposób. Radna dodała, że zadaniem poradni
jest zajmowanie się głównie dziećmi i ich edukacją.
Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że w szkołach są zatrudnieni psycholodzy i inni
specjaliści.
Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały:
14 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVIII/183/2012

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie sminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 2012
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
8) Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 2012 - druk nr 4.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie podjęcie
ww. projektu uchwały: 14 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVIII/184/2012

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie Gminnego programu profilaktyki
i Gminneso Programu Przeciwdziałania

i rozwiązywania problemów alkoholowych

Narkomanii obowiązującego na terenie gminy

Drawsko Pomorskie w roku 2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13
do protokołu.
9) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 9.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie podjęcie
ww. projektu uchwały: 14 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVIII/185/2012

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscoweęo planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.
10) Projekt uchwały w sprawie apelu Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
dotyczącego planowanej reformy sadownictwa powszechnego - druk nr 11.
Burmistrz Drawska Pomorskiego wyjaśnił sytuację związaną z reorganizacją sądów
powszechnych. Dodał, że podobne stanowiska podejmą zainteresowane gminy.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Czesław Faliński poddał pod głosowanie podjęcie
ww. projektu uchwały: 14 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVIII/186/2012

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie apelu Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim dotyczącego planowanej

reformy

sadownictwa powszechnego została podjęta Jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15
do protokołu.
ad. 10

Przewodniczący

Czesław Faliński poinformował, że Komisja Organizacyjna odbędzie

się 13 lutego 2012 r. o godz. 12.00. Następnie, odczytał odpowiedź na interpelację radnej
Danuty Sycz, złożoną 28 grudnia 2011 r. na połączonym posiedzeniu komisji stałych rady.
Radny Andrzej Tylka odczytał wyciąg z protokołu z sesji, która odbyła się 29 grudnia
2011 r., w części dotyczącej wypowiedzi Dyrektor Gimnazjum im. A. Mickiewicza
w Drawsku Pomorskim

Anny Arcimowicz. Następnie, odczytał swoje stanowisko

w tej sprawie:
„ Odpowiedź na zażalenie P. Dyrektor Anny Arcimowicz.
Nie jest prawdą, że żądałem wpisania kartek z ocenami przez pracowników sekretariatu.
Nie jest prawdą że sugerowałem gestami w rozmowie z Panią Dyrektor, że załatwią
tą sprawą na innym poziomie (sugerując stanowisko radnego). Prawdą jest natomiast to,
że byłem w sekretariacie kolejny raz, aby umieszczono na kartkach z ocenami inną kolejność
przedmiotów

dla ułatwienia nauczycielom pracy. Byłem zdenerwowany

tą

sytuacją

która dawno powinna zostać zamknięta. W moim odczuciu sytuacja ta została zmanipulowano
przez Panią Dyrektor. Przeinaczono fakty, które miały miejsce. Zmanipulowano sytuacją.
Pomówiono moja osobą, jako radnego i nauczyciela. Rzucono oskarżenia pod moją wiadomą
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nieobecność. Opisana sytuacja dotyczyła sprawy z panią z sekretariatu, gdzie Pani Dyrektor
tendencyjnie przedstawiła całą sytuację w sposób, gdzie opisuje moje zachowanie jakobym
był agresywną osobą. Nie wykluczam, iż mogłem w zdenerwowaniu użyć podniesionego tonu
do koleżanki z sekretariatu, ale sprawa dotyczyła usprawnienia przebiegu zebrań rodziców
i moje prośby o ułożenie w komputerze szkolnym kolejności przedmiotów lekcyjnych zgodnie
z ułożeniem w dzienniku. Stanowiłoby to poważne ułatwienie i dla nauczycieli i dla rodziców.
Pani z sekretariatu odmówiła i rzeczywiście powiedziałem, że skoro tak to poinformowałem,
że załatwię to na innym poziomi i mówiąc to udałem się bezpośrednio do Pani Dyrektor.
Dalsza część rozmowy przebiegła w gabinecie i dotyczyła faktu drobnego, ale bardzo
ułatwiającego pracę. Jestem zdumiony i oburzony, iż jak wynika z wypowiedzi Pani Dyrektor
na sesji przedstawiła to jednoznacznie, że słowa o „ załatwieniu na innym poziomie " mogły
dotyczyć ewentualnego wykorzystania funkcji radnego. Jest to grube nadużycie i w kontekście
opisanej

sytuacji

nie

do przyjęcia.

Rozmowa

była

z pracownikiem

sekretariatu,

który te karteczki z nazwiskami drukuje dla nauczycieli, co dowodzi, że „ innym poziomem "
był poziom przełożonego

-- dyrektora, który winien rozstrzygnąć

temat, a nie nazywać

tego cytuję „taką pierdołą". Nie wiem, kto z ww. pań odebrał to inaczej - insynuując,
że miałem na myśli „poziom czy funkcje radnego gminy". Podkreślam - odnosząc się do tego
zarzutu - rzeczywiście takie słowa padły, ale dotyczyły mojej rozmowy z panią z sekretariatu
i dotyczyły poziomu pani dyrektor, jako zwierzchnika Pani
zawsze przygotowywały

Panie z sekretariatu

tego rodzaju karteczki z wymienionymi przedmiotami

(miały

w pamięci komputera) i kserowały je dla nauczycieli, po czym nauczyciele zgłaszali się po nie.
Moja prośba w tej sprawie kierowana była w imieniu innych nauczycieli (po raz trzeci)
i to w stosunku do Pani

a dopiero później do Pani Dyrektor. Żadna z czterech osób

pracujących

w sekretariacie nie miała czasu, żeby to zmienić, choć

lub pomagających

tą sprawę sygnalizowałem już w zeszłym roku. w mojej ocenie jestem zbulwersowany,
ale muszę uznać, że doszło do zmanipulowania opisu sytuacji i przedstawienie mojej osoby
w złym świetle zarówno publicznie na sesji, jak i przed gronem pedagogicznym. "
Radny Andrzej Tylka dodał, że nie pierwszy raz Pani Dyrektor negatywnie wypowiadała
się o nim podczas jego nieobecności, organizowała spotkania na jego temat, o których nie był
powiadamiany oraz zorganizowała na jego temat ankietę. Zwrócił się z apelem do Burmistrza
Drawska Pomorskiego o zorganizowanie spotkania z pracownikami szkoły w sprawie
prowadzenia szkoły przez Panią Dyrektor.
Wojciech Kowalczyk - Sołtys Sołectwa Żółte powiedział, że wie, iż sprawa przychodni była
już poruszana, ale w związku z ostatnimi wydarzeniami chciałby prosić o interwencję

10

•

i wsparcie. Oczekiwanie na wizytę do lekarza sięga tygodnia, trzeba rejestrować się po to,
aby wypisać receptę, co niewątpliwie tworzy kolejki.
Radna Zofia Nowicka powiedziała, że rozmawiała na ten temat w przychodni. Dowiedziała
się, że rejestrować po receptę trzeba się tylko pierwszy raz, a potem będą wypisywały
je pielęgniarki.
Jerzy Wohl - Sołtys Sołectwa Mielenko Drawskie poinformował, że uległ zmianie termin
unihokeja (04.02.2012 r. o godz. 10.00).
Mariusz Rufkiewicz - Sołtys Sołectwa Jankowo zapytał, czy powstanie OSiR lub TKKF.
Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że gmina ma dużą bazę i zabezpieczenie sportu,
które pochłaniają duże koszty. OSiR pochłonie kolejne koszty, a TKKF mogą tworzyć
zainteresowane grupy, nie gminy.
Sołtys Jerzy Wohl zaproponował zaproszenie na sesję dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
oraz kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wyjaśnienia spraw
związanych ze szkoleniami bezrobotnych i ich efektywnością.
Przewodniczący Rady powiedział, że te osoby zostaną zaproszone na komisje stałe.
Radny Andrzej Tyłka powiedział, że pracownicy Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku
Pomorskim zwrócili się z prośbą o remont instalacji elektrycznej, przy okazji remontu sali
gimnastycznej.
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że nie jest to możliwe, bo musiałby zostać
wdrożony system zamówień publicznych, a to skomplikuje sprawę. Instalacja zostanie
zrobiona, ale nie teraz.
ad. 11

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący

Czesław

Faliński

zamknął XVIII sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
Posiedzenia trwało od godz. 10.00 do godz. 12.30.
Protokołowała:

Przewodniczył:
PRZEWO
RADY
w Drą

INSPEKTOR

mgr Czesław Faliński

mgr Elżbieta
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