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PROTOKÓŁ NR LI/10

SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 20 maja 2010 r.
w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Drawsku Pomorskim

ad. l
Posiedzenie otworzył i jego obradom przewodniczył Jarosław Zduńczyk - Przewodniczący
Rady Miejskiej

w Drawsku Pomorskim. Na początku powitał obecnych na sali. Listy

obecności stanowią załącznik nr l do protokołu. Następnie, na podstawie listy obecności,
stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował, że protokół
z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Nikt nie wniósł
do niego uwag. Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu: 12 za (jednogłośnie).
Protokół nr L/10 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 29 kwietnia
2010 r. został przyjęty jednogłośnie.
Następnie, Przewodniczący

Jarosław Zduńczyk

powiedział, że porządek posiedzenia

(stanowiący załącznik nr 2 do protokołu) radni otrzymali wraz z zawiadomieniami. Nikt
nie wniósł do niego zmian.

ad. 2
Radny Eugeniusz Storoniak powiedział, że wnioskuje w imieniu mieszkańców o nadanie
nazwy ulicy przy rzece przylegającą do pasażu handlowego. Przesyłki pocztowe błądzą.

Przyszedł radny Teodor Daciów.

ad. 3
Mariusz Rufkiewicz - Sołtys Sołectwa Jankowo poprosił o interwencję w sprawie drogi
powiatowej - przy krawężnikach są wyrwy. Po deszczach jeszcze się one powiększyły. Sołtys
poprosił także o poprawienie dróg gruntowych w kierunku Zbrój ewa i Ustoku.
Jan Barczak - mieszkaniec Drawska Pomorskiego powiedział, że:
1.Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego powinien zająć się administrowanymi
mieszkaniami. Lokatorka mieszkania przy ul. Obrońców Westerplatte 22/2 skarżyła
się na myszy. Prezes powinien zobaczyć jak wyglądają drzwi, bo myszy wchodzą
do mieszkania.
2.U1. Kościuszki, ok. 400 m, gdzie był robiony kolektor - jak jest mokro to nie można
przejść.
3.P. Janina Hornostąj prosiła, by zrobić odcinek 400 m drogi w stronę garaży.
4.Zostały zabrane pojemniki do selektywnej zbiórki pod lampę za przystankiem, a były koło
boiska sportowego w Zagoździe. Były pojemniki koło Krzynna. Teraz koło tablicy leżą worki
ze śmieciami.
5.Nadal nikt nie reaguje na eternit leżący koło starej oczyszczalni ścieków w dawnym
Gogółczynie.
ó.Policjant złapał się za głowę podczas przesłuchania, że niby Barczak obraził Straż Miejską.
W odpowiedzi usłyszał, że Barczak jest niewygodny dla władz.
7.W Zarańsku została zaasfaltowana studzienka. Mimo zgłoszeń nikt nic z tym nie zrobił.

ad. 4 i 5
Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział Sołtysowi Jankowa, że do zarządu dróg powiatowych
i wojewódzkich zostały wystosowane pisma dotyczące chęci dofinansowania przez gminę
każdej inwestycji drogowej na terenie gminy Drawsko Pomorskie w wysokości 50%.
Zarańsko, Gudowo oraz ul. Obrońców Westerplatte mają zostać zrobione do końca roku.
Drogi gruntowe są robione według harmonogramu (kwota na to przeznaczona to 100 tyś. zł).
Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział Janowi Barczakowi, że gmina posiada pojemniki
do selektywnej zbiórki (nowe komplety) i jeśli sołtysi stwierdzą, że pojemniki są potrzebne
wystarczy złożyć wniosek do Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Pozostałe wnioski
nie dotyczą gminy, więc zostaną przekazane do odpowiednich instytucji.

Następnie, Burmistrz poinformował, że:
- został złożony wniosek do RPO na zakup auta do selektywnej zbiórki odpadów;
- jest dobra współpraca ze służbami, głownie ze strażą pożarną w zakresie walki z powodzią
i pomocą powodzianom;
- gmina przekazała samochód bojowy do Państwowej Straży Pożarnej, by zabezpieczyć
bezpieczeństwo mieszkańców; część sprzętu została wysłana na tereny powodziowe
wraz z obsługą;
- została przekazana kwota 120 tyś. zł dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup podnośnika;
- w dniu wczorajszym nie było większych awarii podczas burzy i ulewy - udrożniono tylko
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studzienki koło targowiska;
- bardzo dobrze idą sprzedaże nieruchomości;
- przekazanie placu budowy kina odbędzie się jutro o godz. 10.00;
- 31 maja 2010 r. zostanie wyłoniony wykonawca dworca; gmina wystąpiła o dodatkowe
25 tyś. €; inwestycja powinna zostać oddana do użytku w czerwcu 2011 r.;
- uzgodniono inwestycję oświetlenia ul. Moniuszki;
- w następnym tygodniu odbędzie się przetarg na budowę 48 -- rodzinnego budynku;
jego oddanie do użytku powinno nastąpić w maju 2011 r.;
- są plany dalszego wyburzania ul. Sikorskiego;
- będzie robiona stołówka w Nętnie (kwota 400 tyś. zł);
- jutro zostanie wyłoniony wykonawca miasteczka ruchu drogowego; miasto wystąpiło
o organizację mistrzostw Polski w ruchu drogowym;
- trwają prace przy Sali sportowej w Mielenku Drawskim;
-jest tworzona dokumentacja na ul. Łowicką;
- przebudowa ciągu drogi krajowej nr 20 będzie zakończona w 2011 r.; zostanie
reaktywowany komitet dotyczący „20" - prace na niej muszą być szybsze;

- do przedszkoli zostały przyjęte wszystkie dzieci; na bazie majątku gminnego nie będzie
przedszkoli prywatnych;
- arkusze organizacyjne zostały zatwierdzone, ale nie ma dzieci; będzie trzeba podejmować
decyzje o wygaszaniu szkól lub ich likwidacji;
- jest przygotowywana dokumentacja modernizacji szkoły podstawowej i gimnazjum,
nie będzie etapowania, jest propozycja auli;
- wyniki sprawdzianu 6 klas są wyższe niż średnia województwa i kraju;
- wyniki sprawdzianu gimnazjalnego są niższe niż średnia województwa i kraju;
- sportowcy osiągają wysokie lokaty w skali regionu, województwa i Polski;
- w piątek przybędzie do Drawska Pomorskiego grupa niemieckich dziennikarzy;
- zostało zgłoszonych 12 ha przy drodze Kalisz - Szczecin do „Grunt na Medal".

ad. 6
Radny Romuald Kunątkowski powiedział, że wspólnie z uczennicami szkoły przedstawi
i omówi prezentację dotyczącą działalności placówki. W czasie trwania prezentacji uczennice
wyjaśniały poszczególne wydarzenia i projekty realizowane przez uczniów.

o

Przyszedł radny Roman Kanarek.'

Do informacji dotyczącej przygotowania turystycznego nie wniesiono uwag. Została ona
przyjęta przez aklamację / stanom załącznik nr 3 do protokołu.
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ad. 7
Przewodniczący
Prądzyńska

Jarosław Zduńczyk

powiedział, że podczas komisji Jolanta Pluto

Dyrektor Ośrodka Kultury przedstawiła w zarysie program Dni Ziemi

Drawskiej.

W tym miejscu ogłoszono przerwę.

ad. 8
Przewodniczący Jarosław Zduńczyk wniósł o wprowadzenie do porządku dwóch projektów
uchwał:
1. w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski: 13
za (brak radnych Tomasza Budzyńskiego i Krzysztofa Dyla);
2. w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski: 13
za (brak radnych Tomasza Budzyńskiego i Krzysztofa Dyla).
Po zmianach porządek sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Wnioski i zapytania mieszkańców.
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4. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja o przygotowaniu do sezonu turystycznego - druk nr 1.
1. Informacja o programie obchodów Dni Ziemi Drawskiej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 - druk nr 2,
2) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy - druk nr 3,
3) uchylająca uchwałę w sprawie zgody na zamianę nieruchomości - druk nr 4,
4) dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski - druk
nr 5,

5) dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski - druk
nr 6.

9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie posiedzenia.
1. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie
na rok 2010.

Burmistrz Drawska Pomorskiego

powiedział, że jest błąd w nazewnictwie zadania

dotyczącego zakupu mebli do biblioteki miejskiej i powiatowej. Chodzi o zakup mebli
pod komputery wraz z komputerami.
Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr LI/4 38/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 maja 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Jarosław Zduńczyk poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr LI/439/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 maja 2010 r.
w sprawie wwożenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

3. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zgody na zamianę nieruchomości.

ad. 9

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że:
- 7 czerwca 2010 r. o godz. 13.00 odbędzie się sesja dodatkowa. Po sesji będzie Komisja
Organizacyjna.
- 27 maja 2010 r. o godz. 11.00 odbędzie się sesja uroczysta w Ośrodku Kultury w Drawsku
Pomorskim z okazji obchodów XX - lecia samorządu teryrytorialnego.
- 23 maja 2010 r. o godz. 16.00 w dużym kościele odbędzie się koncert Filharmonii
Koszalińskiej.
Radna Zofia Nowicka powiedziała, że z Liceum Ogólnokształcącego też powinien ktoś
przyjść, aby opisać działalność szkoły, skoro gmina ją dofinansowuje.
Sołtys Mariusz Rufkiewicz powiedział, że chce wyjaśnić słowa p. Barczaka. Pojemniki
zostały przewiezione z miejscowości Krzynno do Kumek, bo są lepiej wykorzystywane.
Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że właściciel zakładów mięsnych dostał zezwolenie
na ich rozbiórkę.

ad. 10

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący

Jarosław

zamknął LI sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
Posiedzenie trwało od godz. 11.00 do godz. 12.00.

Protokołowała:

'NSPEKTOR
m

9r Elżbietatomorowska

Przewodniczył:

Zduńczyk

