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w Drawsku Pomorskim
ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41
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PROTOKÓŁ NR \Vll/2Qll
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

odbytej 29 grudnia 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

C

prawomocnych decyzji. Listy obecności stanowią załącznik nr l do protokołu.
Brak radnych Teodora Daciów i Andrzeja Tyłki.
Przewodniczący Czesław Faliński poinformował, że protokoły z poprzednich sesji Rady
Miejskiej były wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Nikt nie wniósł do nich uwag. Poddał
pod głosowanie przyjęcie:
- protokołu Nr XV/20l l z 24 listopada 2011 r.: 13 za (jednogłośnie),
- protokołu Nr XVl/20l l z 12 grudnia 2011 r.: 13 za Gednogłośnie).
Protokoły Nr XV/20ll

z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 24 listopada

2011 r. oraz Nr XVl/20l l z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 12 grudnia 2011 r.
zostały przyjęte 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 uchylającej uchwałę w sprawie przekazania w zarządzanie
Samorządowi
własność

Mieszkańców

gminy

Drawsko

jako podpunkt 5): 13 za,

składników mienia komunalnego stanowiącego
Pomorskie

druk

nr

198

(do punktu

6

2) projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przekazania w zarządzanie
Samorządowi

Mieszkańców składników mienia komunalnego stanowiącego

własność gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 199 (do punktu 6 jako podpunkt

6): 13 za.
Po zmianach porządek przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
3. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok.
4. Uchwalenie budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;
3) przedstawienie opinii Komisji Gospodarczo

Finansowej Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim;
4) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie przedstawionych opinii komisji Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim;
5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie;
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
5. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata
2011-2041:
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy
Drawsko Pomorskie na lata 2011 - 2041;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie;
3) przedstawienie opinii Komisji Gospodarczo

Finansowej Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim;
4) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie przedstawionych opinii komisji Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim;
5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie;
6) głosowanie nad projektem uchwały.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 - druk
nr 195,

2) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie
na lata 2011 - 2041 - druk nr 196,
3) ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art. 263 ust. l ustawy
o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego
wydatku ujętego w tym wykazie, w następnym roku budżetowym oraz ustalenia
planu finansowego tych wydatków - druk nr 197,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostek pomocniczych

druk

nr 191,

5) uchylająca uchwałę

w

sprawie przekazania w

zarządzanie

Samorządowi

Mieszkańców składników mienia komunalnego stanowiącego własność gminy
Drawsko Pomorskie - druk nr 198,
6) uchylająca uchwałę w

sprawie

przekazania

w

zarządzanie

Samorządowi

Mieszkańców składników mienia komunalnego stanowiącego własność gminy
Drawsko Pomorskie - druk nr 199,
7) statutu sołectwa Dalewo - druk nr 178,
8) statutu sołectwa Gudowo - druk nr 179,
9) statutu sołectwa Jankowo - druk nr 180,
10) statutu sołectwa Konotop - druk nr 181,
11) statutu sołectwa Linowno - druk nr 182,
12) statutu sołectwa Łabędzie - druk nr 183,
13) statutu sołectwa Mielenko Drawskie - druk nr 184,
14) statutu sołectwa Nętno - druk nr 185,
15) statutu sołectwa Rydzewo - druk nr 186,
16) statutu sołectwa Suliszewo - druk nr 187,
17) statutu sołectwa Zagozd - druk nr 188,
18) statutu sołectwa Zarańsko - druk nr 189,
19) statutu sołectwa Żółte - druk nr 190,
20) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim na rok 2012 - druk nr 193,
21) trybu

i

sposobu

powoływania

i

odwoływania

członków

zespołu

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - druk
nr 194.

1. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i zapytania mieszkańców.
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9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie posiedzenia.

ad. 2
Zbigniew Ptak - Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawił informację z działalności
w okresie między sesjami:
- Zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie statutów sołeckich, likwidacji
szkół i przekazania mienia komunalnego w zarządzanie gminie. W Suliszewie mieszkańcy
próbują utworzyć stowarzyszenie, które poprowadzi szkołę. W roku 2012 odbędzie
się spotkanie w sprawie funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjne

Edukacyjno

Wychowawczego na bazie budynku po Szkole Podstawowej w Gudowie. Liczba dzieci
bardzo spadła (z 2300 na 1600 przez 6 lat).
- Zostały podpisane trzy umowy na dofinansowanie boiska w Gudowie i w Nętnie oraz plaży
w Gudowie.
- Świetlica w Suliszewie zostanie wyposażona za kwotę 160 tyś. zł.
- Rok 2012 będzie rekordowym rokiem, jeżeli chodzi o dochody i wydatki. Budżet
przekroczy kwotę 60 min zł.
- Funkcjonuje nowy system monitoringu cyfrowego w budynku dawnego dworca kolejowego.
- W okresie świątecznym miały miejsce małe akty wandalizmu.
- W dniu dzisiejszym odbyła się ostatnia odprawa pracownicza przez sylwestrem. Służby
powinny zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. W tym roku nie będzie zabawy w parku
z powodu coraz mniejszego zainteresowania. Jeżeli przez to zwiększy się liczba aktów
wandalizmu, rozbojów, to w przyszłym roku znów zostanie zorganizowana impreza w parku.
- W niedzielę po sylwestrze służby porządkowe będą sprzątały gminę po zabawie. Burmistrz
przypomniał o tym sołtysom.
- Zostaną usunięte kosze na śmieci (ruchome), aby zmniejszyć możliwość ich dewastacji.
Ponownie zostaną ustawione po l stycznia 2012 r.
- Trwaj ą przygotowania do nowego systemu wywozu nieczystości według nowej ustawy.
- W styczniu 2012 r. odbędzie się spotkanie z firmą odpowiedzialną za budowę składowiska
odpadów w Słajsinie i stacji przeładunkowej w Mielenku Drawskim.
- Firma Pozbruk wyraziła chęć inwestowania w Drawsku Pomorskim.
- Zapadła decyzja, że do końca 2014 r. firma Kabel - Technik wybuduje w Drawsku
Pomorskim drugą halę.
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-

Drawsko

Pomorskie

będzie

współorganizatorem

rajdu

samochodowego

razem

ze Szczecinem.
- Trwają rozmowy w sprawie zagospodarowania terenów obok LIDL - a i Hotelu Abrava.
- Urząd wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich o uwzględnienie środków finansowych
na drogi w obrębie Zagozdu, Łabędzia i Rydzewa.
- Urząd chce wystąpić o „schetynówki" na ul. Bolesława Chrobrego, Obrońców Westerplatte.

ad. 3
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o wprowadzonej zmianie do planu pracy Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok, którą zaproponował radny Romuald

c

Kurzątkowski. Następnie, poddał pod głosowanie przyjęcie planu: 13 za (jednogłośnie).
Plan pracy Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok został przyjęty jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad. 4
Wyszedł radny Zenon Rzęsa.
Przewodniczący

Czesław

odczytał Uchwałę Nr CXL/520/Z/2011

Faliński

Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09 grudnia 2011 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Drawsko Pomorskie na 2012 rok, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Opinia
jest pozytywna.
Następnie,

Przewodniczący

Rady

odczytał Uchwałę Nr

CXL/521/Z/2011

Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09 rudnia 2011 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego
w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2012 r.,
która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Opinia jest pozytywna.
Henryk

Mularski

- Przewodniczący

Komisji

Gospodarczo

- Finansowej

odczytał

pozytywną opinię komisji o projekcie budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012,
która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Eugeniusz Storoniak - Przewodniczący Komisji Komunalnej

wyraził pozytywną opinię

komisji o projekcie budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012.

Zofia Nowicka - Przewodnicząca Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa wyraziła pozytywną
opinię komisji o projekcie budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012.
Kazimierz Pokutyński - Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

wyraził pozytywną opinię

komisji o projekcie budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012.
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że jeżeli mówi się o budżecie gminy to należy
podkreślić, że nie można mówić o kryzysie, ale o stabilizacji.
Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska

- Garbacz, w imieniu Burmistrza Drawska

Pomorskiego, wniosła o wprowadzenie autopoprawek do projektu budżetu:
1. W rozdziale 75412 -- Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się kwotę 12.000 zł
i przenosi do rozdziału 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na płace
pracowników obsługujących monitoring wizyjny miasta na mocy umowy zlecenia:
12 za (jednogłośnie).
2. W rozdziale 75702 zwiększa się plan wydatków o kwotę 116.516,63 zł na zapłatę
odsetek od zaciągniętych kredytów: 12 za (jednogłośnie).
3. W rozdziale 80101 w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Nętnie zmniejsza
się wydatki w §4120 o kwotę 127.800 zł: 12 za (jednogłośnie).
4. W rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę
32.900 zł, którą przesuwa się z §4330: 12 za (jednogłośnie).
5. W rozdziale 92195 - Pozostała działalność wprowadza się nowe zadania p.n.:
1) Bibułkarstwo - podnoszenie jakości życia i aktywizacja społeczności lokalnej
poprzez warsztaty artystyczne - 5.434,12 zł: 12 za (jednogłośnie);
2) Warsztaty twórcze decoupage - droga do integracji i aktywizacji społecznej 5.849,25 zł: 12 za (jednogłośnie).
Na powyższe dwa zadania gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Oś 4 LEADER.
Wszystkie powyższe autopoprawki nie powodują zmian po stronie dochodów i wydatków
budżetowych oraz nie zmieniaj ą kwoty planowanego deficytu (załącznik nr 7 do protokołu).
Przewodniczący

Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt budżetu gminy Drawsko

Pomorskie na rok 2012: 12 za (jednogłośnie).
Uchwala Nr XVH/154/2011 Rady Miejskie] w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012 została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad. 5
Przewodniczący

Czesław

Faliński

odczytał Uchwałę Nr CXL/522/Z/2011

Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09 grudnia 2011 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Miasta i Gminy Drawsko
Pomorskie o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2041, która stanowi załącznik
nr 9 do protokołu. Opinia jest pozytywna.
Henryk

Mularski

- Przewodniczący

Komisji

Gospodarczo

- Finansowej

odczytał

pozytywną opinię komisji o projekcie budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012,
która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że w wieloletniej prognozie finansowej są ujęte
nie tylko kredyty i pożyczki gminy, ale także poręczenia dla spółek (TBS i ZWiK).
Bez poręczeń zadłużenie wyniosłoby ok. 18%.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie
dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata
2011 - 2041: 12 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVII/155/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.

\v sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie
na łata 2011 - 2041 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
W tym miejscu została ogłoszona przerwa.

^

ad. 6
Przyszedł radny Teodor Daciów.
1. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie

na rok 2011.
Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska - Garbacz wniosła, w mieniu Burmistrza Drawska
Pomorskiego, o zmiany w ww. projekcie uchwały dotyczące:
- przeniesienia kwoty 621.730,78 zł do rozdziału 60014, stanowiącej wartość drogi
powiatowej, realizowanej przez gminę w ramach zadania „Wykonanie nawierzchni ulic i
chodników w obrębie ulicy Wywiórskiego w miejscowości Drawsko Pomorskie;

- w ramach zadania „Rozbudowa kina „Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim"
przesuwa się plan między paragrafami oraz czwartą cyfrą klasyfikacji stanowiącą informację
o źródle pochodzenia środków finansowych.
Przewodniczący Rady poddał powyższe wnioski pod głosowanie: 13 za (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały
wraz ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).
Uchwala Nr XVII/156/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
2. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011 - 2041.
Skarbnik Gminy, w imieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego, wniosła o dokonanie zmian w
ww. projekcie uchwały związanych z wprowadzonymi zmianami w uchwałę w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski: 13 za (jednogłośnie).
Przewodniczący

Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały

wraz ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVII/157/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 srudnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie
na łata 2011 - 2041 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art.
263 ust, l ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu
dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym
oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Skarbnik Gminy - Jadwiga Jędrzejewska - Garbaci wniosła w imieniu Burmistrza Drawska
Pomorskiego o zmianę w §1 ust. l pkt 1) kwoty z 1.796.454,49 zł na 1.776.021,95 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek: 13 za (jednogłośnie).
Przewodniczący

Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały

wraz ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVII'l58/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art. 263 ust, l ustawy
o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku
ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych
wydatków została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania jednostek pomocniczych.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego
projektu uchwały: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVII/159/2011
zmieniająca

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.

uchwałę w sprawie powołania jednostek pomocniczych została podjęta

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
5. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie przekazania w zarządzanie
Samorządowi Mieszkańców składników mienia komunalnego stanowiącego własność
gminy Drawsko Pomorskie.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego
projektu uchwały: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVlI/l 60/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 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 16 do protokołu.

6. Projekt uchwały uchylający

uchwałę w sprawie przekazania

w

zarządzanie

Samorządowi Mieszkańców składników mienia komunalnego stanowiącego własność
gminy Drawsko Pomorskie.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego
projektu uchwały: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVII/161/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.
uchylająca uchwałę w sprawie przekazania w zarządzanie Samorządom Mieszkańców
składników mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Drawsko Pomorskie została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
1. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Dalewo.
Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, Przewodniczący Rady wniósł i poddał
pod głosowanie następujące wnioski:
1. §6 ust. l powinien brzmieć: Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają stali
mieszkańcy sołectwa, mający prawo wybierania do rady gminy: 12 za, O przeciw,
l wstrzymujący się;
2. §6 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: co najmniej 10 % uprawnionych do udziału
w zebraniu: 13 za;
3. w §9 po ust. l dodaje się ust. 2 W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania
wiejskiego
obradom

i gdy nie udzieli upoważnienia żadnemu z członków rady sołeckiej,
zebrania

wiejskiego

przewodniczy

członek

rady

sołeckiej

przez nią wybrany.
Pozostałe ustępy mająnumerację od 3 do 8: 13 za;
4. §13 ust. 2 powinien brzmieć: Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może zostać stały
mieszkaniec sołectwa, uprawniony do głosowania: 13 za;
5. §18 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: na wniosek kierowany do burmistrza co najmniej
20% uprawnionych do udziału w zebraniu - wniosek ten wymaga formy pisemnej i
uzasadnienia: 13 za.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały
ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).

10

Uchwała Nr XVII/162/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie statutu sołectwa Dalewo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18
do protokołu.
8. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Gudowo.
Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, Przewodniczący Rady wniósł i poddał
pod głosowanie następujące wnioski:
1. §6 ust. l powinien brzmieć: Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają stali
mieszkańcy sołectwa, mający prawo wybierania do rady gminy: 13 za;
2. §6 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: co najmniej 10 % uprawnionych do udziału
w zebraniu: 13 za;
3. w §9 po ust. l dodaje się ust. 2 W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania
wiejskiego i gdy nie udzieli upoważnienia żadnemu z członków rady sołeckiej,
obradom

zebrania

wiejskiego

przewodniczy

członek

rady

sołeckiej

przez nią wybrany.
Pozostałe ustępy mają numerację od 3 do 8: 13 za;
4. §13 ust. 2 powinien brzmieć: Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może zostać stały
mieszkaniec sołectwa, uprawniony do głosowania: 13 za;
5. §18 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: na wniosek kierowany do burmistrza co najmniej
20% uprawnionych do udziału w zebraniu - wniosek ten wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia: 13 za.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały
ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVII/163/2011

Rady Miejskie] w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie statutu sołectwa Gudowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19
do protokołu.
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9. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Jankowo.
Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, Przewodniczący Rady wniósł i poddał
pod głosowanie następujące wnioski:
1. §1 ust. 2 powinien brzmieć: Sołectwo obejmuje obszar miejscowości

Jankowo,

Kumki, Krzynno Ustok i Zbrojewo oznaczony na mapie stanowiącej

załącznik

do niniejszego statutu i mieści się w granicach administracyjnych tych miejscowości:

13 za;
2. §6 ust. l powinien brzmieć: Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają stali
mieszkańcy sołectwa, mający prawo wybierania do rady gminy: 13 za;
3. §6 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: co najmniej 10 % uprawnionych do udziału
w zebraniu: 13 za;
4. w §9 po ust. l dodaje się ust. 2 W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania
wiejskiego i gdy nie udzieli upoważnienia
obradom

zebrania

wiejskiego

żadnemu z członków rady sołeckiej,

przewodniczy

członek

rady

sołeckiej

przez nią wybrany.
Pozostałe ustępy mają numerację od 3 do 8: 13 za;
5. §13 ust. 2 powinien brzmieć: Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może zostać stały
mieszkaniec sołectwa, uprawniony do głosowania: 13 za;
6. §18 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: na wniosek kierowany do burmistrza co najmniej
20% uprawnionych do udziału w zebraniu — wniosek ten wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia: 13 za;
7. §19 ust l wykreślony, pozostałe ustępy maj ą numerację l i 2: 13 za.
Sołtys Mariusz Rufkiewicz zapytał, dlaczego w projekcie nie ma zapisu, że sołtys podlega
ochronie, jako funkcjonariusz publiczny.
Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że wynika to z ustawy.
Przewodniczący

Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały

ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVII/164/2011

Rady Miejskiej \v Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.

\v sprawie statutu sołectwa Jankowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20
do protokołu.
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10. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Konotop.
Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, Przewodniczący

Rady wniósł i poddał

pod głosowanie następujące wnioski:
1. §6 ust. l powinien brzmieć: Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają stali
mieszkańcy sołectwa, mający prawo wybierania do rady gminy: 13 za;
2. §6 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: co najmniej 10 % uprawnionych do udziału
w zebraniu: 13 za;
3. w §9 po ust. l dodaje się ust. 2 W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania
wiejskiego i gdy nie udzieli upoważnienia żadnemu z członków rady sołeckiej,
obradom

zebrania

wiejskiego

przewodniczy

członek

rady

sołeckiej

przez nią wybrany.
Pozostałe ustępy mają numerację od 3 do 8: 13 za;
4. §13 ust. 2 powinien brzmieć: Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może zostać stały
mieszkaniec sołectwa, uprawniony do głosowania: 13 za;
5. §18 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: na wniosek kierowany do burmistrza co najmniej
20% uprawnionych do udziału w zebraniu — wniosek ten wymaga formy

pisemnej

i uzasadnienia: 13 za;
6. §19 ust l wykreślony, pozostałe ustępy mają numerację l i 2: 13 za.
Przewodniczący

Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały

ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).

^

Uchwala Nr XVII/165/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie statutu sołectwa Konotop została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21
do protokołu.
11. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Linowno.
Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, Przewodniczący

Rady wniósł i poddał

pod głosowanie następujące wnioski:
1. §6 ust. l powinien brzmieć: Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają stali
mieszkańcy sołectwa, mający prawo wybierania do rady gminy: 13 za;
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2. §6 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: co najmniej 10 % uprawnionych do udziału
w zebraniu: 13 za;
3. w §9 po ust. l dodaje się ust. 2 W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania
wiejskiego i gdy nie udzieli upoważnienia żadnemu z członków rady sołeckiej,
obradom

zebrania

wiejskiego-

przewodniczy

członek

rady

sołeckiej

przez nią wybrany.
Pozostałe ustępy maj ą numerację od 3 do 8: 13 za;
4. §13 ust. 2 powinien brzmieć: Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może zostać stały
mieszkaniec sołectwa, uprawniony do głosowania: 13 za;
5. §18 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: na wniosek kierowany do burmistrza co najmniej
20% uprawnionych do udziału w zebraniu - wniosek ten wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia: 13 za;
Przewodniczący

Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały

ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVII/166/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie statutu sołectwa Linowno została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22
do protokołu.
12. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Łabędzie.
Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, Przewodniczący

Rady wniósł i poddał

pod głosowanie następujące wnioski:
1. §6 ust. l powinien brzmieć: Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają stali
mieszkańcy sołectwa, mający prawo wybierania do rady gminy: 13 za;
2. §6 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: co najmniej 10 % uprawnionych do udziału
w zebraniu: 13 za;
3. w §9 po ust. l dodaje się ust. 2 W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania
wiejskiego i gdy nie udzieli upoważnienia żadnemu z członków rady sołeckiej,
obradom

zebrania

wiejskiego

przewodniczy

przez nią wybrany.
Pozostałe ustępy maj ą numerację od 3 do 8: 13 za;

14

członek

rady

sołeckiej

4. §13 ust. 2 powinien brzmieć: Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może zostać stały
mieszkaniec sołectwa, uprawniony do głosowania: 13 za;
5. §18 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: na wniosek kierowany do burmistrza co najmniej
20% uprawnionych do udziału w zebraniu - wniosek ten wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia: 13 za;
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały
ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVII/167/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie statutu sołectwa Łabędzie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23
do protokołu.
13. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Mielenko Drawskie.
Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, Przewodniczący Rady wniósł i poddał
pod głosowanie następujące wnioski:
1. §6 ust. l powinien brzmieć: Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają stali
mieszkańcy sołectwa, mający prawo wybierania do rady gminy: 13 za;
2. §6 ust 2 pkt 1) powinien brzmieć co najmniej 15 osób uprawnionych do udziału
w zebraniu: 13 za;
3. §7 ust l powinien brzmieć Zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa zwołuje się w miarę
potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku: 13 za;
4. w §9 po ust. l dodaje się ust. 2 W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania
wiejskiego i gdy nie udzieli upoważnienia żadnemu z członków rady sołeckiej,
obradom

zebrania

wiejskiego

przewodniczy

członek

rady

sołeckiej

przez nią wybrany.
Pozostałe ustępy mają numerację od 3 do 8: 13 za;
5. §13 ust. 2 powinien brzmieć: Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może zostać stały
mieszkaniec sołectwa, uprawniony do głosowania: 13 za;
6. §18 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: na wniosek kierowany do burmistrza
co najmniej 20% uprawnionych do udziału w zebraniu - wniosek ten wymaga formy
pisemnej i uzasadnienia: 13 za;
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały
ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVII/168/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie statutu sołectwa Mielenko Drawskie została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 24 do protokołu.
14. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Nętno.
Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, Przewodniczący

Rady wniósł i poddał

pod głosowanie następujące wnioski:
1. §6 ust. l powinien brzmieć: Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają stali
mieszkańcy sołectwa, mający prawo wybierania do rady gminy: 13 za;
2. §6 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: co najmniej 10 % uprawnionych do udziału
w zebraniu: 13 za;
3. w §9 po ust. l dodaje się ust. 2 W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania
wiejskiego i gdy nie udzieli upoważnienia żadnemu z członków rady sołeckiej,
obradom

zebrania

wiejskiego

przewodniczy

członek

rady

sołeckiej

przez nią wybrany.
Pozostałe ustępy mają numerację od 3 do 8: 13 za;
4. §13 ust. 2 powinien brzmieć: Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może zostać stały
mieszkaniec sołectwa, uprawniony do głosowania: 13 za;
5. §18 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: na wniosek kierowany do burmistrza co najmniej
20% uprawnionych do udziału w zebraniu - wniosek ten wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia: 13 za.
Przewodniczący

Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały

ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVII/169/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie statutu sołectwa Nętno została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25
do protokołu.
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15. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Rydzewo.
Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, Przewodniczący Rady wniósł i poddał
pod głosowanie następujące wnioski:
1. §6 ust. l powinien brzmieć: Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają stali
mieszkańcy sołectwa, mający prawo wybierania do rady gminy: 13 za;
2. §6 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: co najmniej 10 % uprawnionych do udziału
w zebraniu: 13 za;
3. w §9 po ust. l dodaje się ust. 2 W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania
wiejskiego i gdy nie udzieli upoważnienia żadnemu z członków rady sołeckiej,
obradom

zebrania

wiejskiego

przewodniczy

członek

rady

sołeckiej

przez nią wybrany.
Pozostałe ustępy maj ą numerację od 3 do 8: 13 za;
4. §13 ust. 2 powinien brzmieć: Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może zostać stały
mieszkaniec sołectwa, uprawniony do głosowania: 13 za;
5. §18 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: na wniosek kierowany do burmistrza co najmniej
20% uprawnionych do udziału w zebraniu - wniosek ten wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia: 13 za.
Przewodniczący

Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały

ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).
Uchwala Nr XVII/l 70/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie statutu sołectwa Rydzewo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 26 do protokołu.
16. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Suliszewo.
Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, Przewodniczący

Rady wniósł i poddał

pod głosowanie następujące wnioski:
1. §6 ust. l powinien brzmieć: Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają stali
mieszkańcy sołectwa, mający prawo wybierania do rady gminy: 13 za;
2. §6 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: co najmniej 10 % uprawnionych do udziału
w zebraniu: 13 za;
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3. w §9 po ust. l dodaje się ust. 2 W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania
wiejskiego i gdy nie udzieli upoważnienia żadnemu z członków rady sołeckiej,
obradom

zebrania

wiejskiego

przewodniczy

członek

rady

sołeckiej

przez nią wybrany.
Pozostałe ustępy maj ą numerację od 3 do 8: 13 za;
4. §13 ust. 2 powinien brzmieć: Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może zostać stały
mieszkaniec sołectwa, uprawniony do głosowania: 13 za;
5. §18 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: na wniosek kierowany do burmistrza co najmniej
20% uprawnionych do udziału w zebraniu — wniosek ten wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia: 13 za.
Przewodniczący

Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały

ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVII/171/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie statutu sołectwa Suliszewo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27
do protokołu.
17. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Zagozd.
Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, Przewodniczący

Rady wniósł i poddał

pod głosowanie następujące wnioski:
1. §1 ust. 2 powinien brzmieć: Sołectwo obejmuje obszar miejscowości

Cianowo,

Gajewko, Gajewo, Golina i Zagozd oznaczony na mapie stanowiącej

załącznik

do niniejszego statutu i mieści się w granicach administracyjnych tych miejscowości:

13 za;
2. §6 ust. l powinien brzmieć: Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają stali
mieszkańcy sołectwa, mający prawo wybierania do rady gminy: 13 za;
3. §6 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: co najmniej 10 % uprawnionych do udziału
w zebraniu: 13 za;
4. w §9 po ust. l dodaje się ust. 2 W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania
wiejskiego i gdy nie udzieli upoważnienia żadnemu z członków rady sołeckiej,
obradom

zebrania

wiejskiego

przewodniczy

przez nią wybrany.
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członek

rady

sołeckiej

Pozostałe ustępy maj ą numerację od 3 do 8: 13 za;
5. §13 ust. 2 powinien brzmieć: Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może zostać stały
mieszkaniec sołectwa, uprawniony do głosowania: 13 za;
6. §18 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: na wniosek kierowany do burmistrza co najmniej
20% uprawnionych do udziału w zebraniu - wniosek ten wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia: 13 za.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały
ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).
Uchwala Nr XVH/172/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie statutu sołectwa Zagozd została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28
do protokołu.
18. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Zarańsko.
Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, Przewodniczący Rady wniósł i poddał
pod głosowanie następujące wnioski:
1. §6 ust. l powinien brzmieć: Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają stali
mieszkańcy sołectwa, mający prawo wybierania do rady gminy: 13 za;
2. §6 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: co najmniej 10 % uprawnionych do udziału
w zebraniu: 13 za;
3. w §9 po ust. l dodaje się ust. 2 W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania
wiejskiego i gdy nie udzieli upoważnienia żadnemu z członków rady sołeckiej,
obradom

zebrania

wiejskiego

przewodniczy

członek

rady

sołeckiej

przez nią wybrany.
Pozostałe ustępy mają numerację od 3 do 8: 13 za;
4. §13 ust. 2 powinien brzmieć: Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może zostać stały
mieszkaniec sołectwa, uprawniony do głosowania: 13 za;
5. §18 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: na wniosek kierowany do burmistrza co najmniej
20% uprawnionych do udziału w zebraniu - wniosek ten wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia: 13 za.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały
ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVII/173/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie statutu sołectwa Zarańsko została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29
do protokołu.
19. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Żółte.
Na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, Przewodniczący

Rady wniósł i poddał

pod głosowanie następujące wnioski:
1. §6 ust. l powinien brzmieć: Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają stali
mieszkańcy sołectwa, mający prawo wybierania do rady gminy: 13 za;
2. §6 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: co najmniej 10 % uprawnionych do udziału
w zebraniu: 13 za;
3. w §9 po ust. l dodaje się ust. 2 W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zebrania
wiejskiego i gdy nie udzieli upoważnienia żadnemu z członków rady sołeckiej,
obradom

zebrania

wiejskiego

przewodniczy

członek

rady

sołeckiej

przez nią wybrany.
Pozostałe ustępy mają numerację od 3 do 8: 13 za;
4. §13 ust. 2 powinien brzmieć: Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może zostać stały
mieszkaniec sołectwa, uprawniony do głosowania: 13 za;
5. §18 ust. 2 pkt 1) powinien brzmieć: na wniosek kierowany do burmistrza co najmniej
20% uprawnionych do udziału w zebraniu - wniosek ten wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia: 13 za.
Przewodniczący

Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały

ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).
Uchwala Nr XVll/l 74/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie statutu sołectwa Żółte została pod/eta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30
do protokołu.
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20. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim na rok 2012.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego
projektu uchwały ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).
Uchwala Nr XVII/175/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

w Drawsku

Pomorskim na rok 2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
21. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego
projektu uchwały ze zmianami: 13 za (jednogłośnie).
Uchwała Nr XVII/176/2011
w

sprawie

trybu

i

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r.
sposobu

powoływania

i

odwoływania

członków

zespołu

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

ad. 7
Nikt nie zabrał głosu.
ad. 8

Jerzy Rduch — mieszkaniec miejscowości Żółte powiedział, że likwidacja trzech szkół
powinna korzystnie wpłynąć na budżet gminy, ale na dzieci i ich rodziców. Budżet
na 2012 rok jest bardzo dobry. Następnie, powiedział, że przy ul. Sikorskiego powinny zostać
wyburzone budynki od skrzyżowania z ul. Obr. Westerplatte do ZUS - u. Dodał, że bardzo
potrzebna w Drawsku Pomorskim jest poradnia urologiczna. Kolejną prośbą mieszkańca było
przełożenie punktu „Wnioski i zapytania mieszkańców" na początek porządku sesji.
Anna Arcimowicz — Dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim
powiedziała, że 6 tyś. zł zostało przeznaczone na zakup wyposażenia gabinetu pielęgniarki.
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Anna Arcimowicz - Dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim
złożyła ustne zażalenie na zachowanie radnego Andrzeja Tyłki. W dniu 14 grudnia 2011 r.
zażądał on od pracowników sekretariatu wypisania kartek z ocenami uczniów, co należy
do obowiązków nauczyciela. Pracownicy nie wyrazili na to zgody. Pani dyrektor powiedziała,
że radny zwrócił się do niej ze słowami, że będzie rozmawiał na takim poziomie (tu pani
dyrektor uniosła dłoń nad głowę), a nie na takim (tu pani dyrektor obniżyła dłoń). Dodała,
że radny powtórzył to dwukrotnie.
Mariusz Rufkiewicz - sołtys sołectwa Jankowo zapytał, czy sołtysi będą mieli pracowników
na sołectwach od 2 stycznia 2012 r. Poruszył również kwestię lepszej współpracy z sołtysami,
np. w sprawie statutów sołeckich.
Zdzisław

Bujnowski

Przewodniczący

Samorządu

Mieszkańców Nr 2 w Drawsku

Pomorskim powiedział, że w okolicach cmentarza młodzież używa petard. Zapytał,
co w tej sprawie robi Straż Miejska.
ad. 9

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że udzielił sołtysowi głosu w sprawie statutu.
Dyskusje powinny odbywać się na komisjach, a nie na sesji.
Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że od 2 stycznia 2012 r. zostaną zatrudnione osoby
do sprzątania na sołectwach. Jeżeli chodzi o ul. Sikorskiego to decyzje zapadły już dawno.
Wolny plac, po wyburzonym budynku, kupiła firma Kalbud. Reszta budynków również
będzie wyburzana. Został wybrany operator z Katowic jako dzierżawca szpitala na 30 lat.
Gmina dofinansowała szpital w kwocie 150 -- 200 tyś. zł. Teraz nie ma już podstaw
do umarzania podatków i finansowania działalności szpitala.
Odnosząc się do wypowiedzi dyrektor Anny Arcimowicz, Burmistrz Drawska Pomorskiego
powiedział, że radny zgodnie z mandatem ma swoje prawa, ale nie w zakładzie pracy.
Zaproponował radę pedagogiczną z udziałem swoim oraz przewodniczącego rady.
Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że osobiście widział radiowóz policji i Straży Miejskiej
na interwencji w sprawie używania petard w okolicach cmentarza.
Radny Romuald Kurzątkowski powiedział, że porozmawia z radnym Andrzejem Tyłka
w sprawie sytuacji przedstawionej przez dyrektor Annę Arcimowicz.
Przewodniczący Rady powiedział, że również przeprowadzi rozmowę z radnym Andrzejem
Tyłka.
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ad. 10
Kazimierz Pokutyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z czynności
sprawdzających

przeprowadzonych w Miejskiej

i Powiatowej Bibliotece Publicznej

w Drawsku Pomorskim w dniu 28 listopada 2011 r.
Przewodniczący

Czeslaw Faliński

poinformował, że Komisja Organizacyjna odbędzie

się 9 stycznia 2012 r. o godz. 12.00.

ad. 11
Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący

Czesław

Faliński

zaniknął XVII sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 12.30.
Przewodniczył:

Protokołowała:
l N S P^->jE/WNT
O R
l-? I

mgr ElżbietaKohorowska
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