
Sporządzono: 14-11-2019

Protokół z sesji

XII zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko
data posiedzenia: 30-10-2019

miejsce posiedzenia: Sala narad Urzędu Gminy Drawsko

Porządek obrad

Sprawy regulaminowe:1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.A.
Uchwalenie porządku obrad XII zwyczajnej sesji.B.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.C.
Informacja radnych powiatowych.D.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.E.
Interpelacje i zapytania radnych.F.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.G.

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:2.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Drawskiego programu wspierania edukacjiA.
uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Drawsko”.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn.B.

Informacja o oświadczeniach majątkowych3.
Wolne wnioski i informacje.4.
Zakończenie.5.

Wykaz głosowań

Uchwalenie porządku obrad XII zwyczajnej sesji1.
przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)

obecni: 14 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 1
ZA - 14 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Informacja o działalności Wójta w przerwie między sesjami.2.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 14 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 1
ZA - 14 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Przyjęcie protokołu z ostatniej zwyczajnej sesji.3.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 14 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 1



ZA - 14 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Głosowanie nad poprawką - zapis pkt. IV b uchwały w sp. uchwalenia Drawskiego programu4.
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych
funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko, z zapisem w brzmieniu: "W ww.kategorii
przyznawane są również wyróżnienia dla dzieci uczęszczających do przedszkola, które zdobyły
miejsca co najmniej od 1 do 3 na szczeblu powiatu".

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 14 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 1
ZA - 14 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Drawskiego programu wspierania edukacji5.
uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Drawsko".

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 14 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 1
ZA - 14 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn.6.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 14 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 1
ZA - 14 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -

Przebieg sesji

Ad. pkt. 1a

XII zwyczajną sesję Rady Gminy Drawsko otworzył –  Ry Jabłonowski – Przewodniczący Rady Gminy
Drawsko.  Stwierdził,  że  na  15  radnych   obecnych  jest  14  radnych.  Radna  jest  władna  do
podejmowania uchwał.

Ad. pkt. 1b

- Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś zmiany do przedstawionego porządku obrad?

- Pytań nie było.



Wykaz głosowania dot. uchwalenia porządku obrad XII zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko  w
wykazie głosowań niniejszego protokołu - punkt 1.

Ad.pkt. 1c

Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała w przedstawionej informacji o pracy w przerwie między
sesjami poinformował radnych o spotkaniach i sprawach bieżących:

- 1 października - otwarcie doposażonego placu zabaw przy przedszkolu w Pęckowie;
- 3 października - uroczystość przekazania decyzji o  włączeniu jednostki OSP Pęckowo do struktury
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i  przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego Star
266 jednostce OSP Chełst;
- 4 października - konsultacje dotyczące strategii Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2030 w
Pile;
- 8 października - oficjalne przekazanie drabiny z PSP Czarnków do PSP Wieleń, drabina ta
zabezpieczać będzie również teren Gminy Drawsko i Krzyż;
- 11 października - finał IV edycji konkursu „Jeden dzień w sołectwie – przyroda, kultura i tradycja” w
Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Sołectwo Piłka zajęło 3 miejsce (czek na kwotę
5.000,00 zł)  i Sołectwo Kawczyn V miejsce (czek na kwotę 3.000,00 zł).
- 16 października - w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp. wspólnie ze Starostą i Wicestarostą Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego omówiono inwestycję budowy ścieżki rowerowej Krzyż – Drawsko;
-17 października - Forum Wójtów i Burmistrzów Powiatu w Trzciance, omówiono bieżące problemy
regionu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego; 
- 17 października - uroczystość wręczenia "Nagród Gminy” dla dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu
Gminy Drawsko; 
- 21 października - spotkanie z Dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu –
Pawłem Katarzyńskim dot. finansowania II etapu budowy ścieżki rowerowej Chełst – Kawczyn; 
- 23 października - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie omówiono sprawy dotyczące staży
zawodowych;
- 25 października - podpisano umowę w Urzędzie Wojewódzkim na budowę ulicy Szacherskiego w
Drawsku (350 tys. zł);
- 26 października - VII Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych zorganizowana przez Stowarzyszenie
Rodziców dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Drawsku;
-27 października - XVII Gminny Konkurs Recytatorski w Pęckowie; 
-28 października – spotkanie z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dot.
finansowania budowy ścieżki na gruntach leśnych z Chełstu do Kawczyna;
- 30 października - Szkołę Podstawową w Pęckowie odwiedził Senator Mieczysław Augustyn, który
wręczył nagrodę uczennicy SP w Pęckowie za zdobycie II miejsca w konkursie „List do taty”. 
Wójt w swojej wypowiedzi odniósł się również do trwających inwestycji na terenie Gminy Drawsko:
- prawidłowo przebiegają prace budowy mostu na rzece Miała w miejscowości Moczydła;
- został pozytywnie zakończony I etap budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 181
Chełst – Kawczyn;
- trwa inwestycja rozbudowy infrastruktury – maszty oświetleniowe - solarowe  na cyplu drawskiej
przystani „Yndzel”; 
- dokończono budowę drogi w Piłce, w kierunku Piłka las na długości ok. 300 m;
- rozpoczęto prace związane z budową Klubu Seniora w budynku urzędu;
- ogłoszono przetarg na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej na ulicy Nadnoteckiej w Drawsku
na gabinety lekarskie.
 

         Przewodniczący Rady Gminy Drawsko zarządził głosowanie.



Wykaz głosowania w protokole w wykazie głosowań - punkt 2.

Ad. pkt. 1d

  W sesji brali udział również Radni Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego: Zbigniew Piątek, który
przedstawił najważniejsze informacje z prac powiatu.

Ad.pkt. 1e

-E.Wiewiórka odczytał informację z wykonania protokołu z XII zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko.

- Przewodniczący zapytał, czy są pytania do protokołu. Pytań nie było. Przewodniczący zarządził
głosowanie.

Wykaz głosowań w protokole w wykazie głosowań - punkt 3.

Ad. pkt. 1f

Interpelacji nie było.

Ad. pkt. 1g

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.

Ad. pkt. 2a

- p.A.Fręś wnioskowała o poprawkę do zapisu uchwały; zapis dot. punktu IV uchwały w sp. uchwalenia
Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach
oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko, z zapisem w brzmieniu: "W ww. kategorii
przyznawane są również wyróżnienia dla dzieci uczęszczających do przedszkola, które zdobyły
miejsca co najmniej od 1 do 3 na szczeblu powiatu" - w wykazie głosowań punkt 4.

- Głosowanie nad uchwałą nr XII/81/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 30.10.2019 r. sprawie 
uchwalenia "Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących
się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko" w wykazie głosowań -
punkt 5.

Ad. pkt. 2b

- Głosowanie nad uchwałą nr XII/82/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 30.10.2019 r. w sprawie
nadania nazwy w miejscowości Drawski Młyn w wykazie głosowań - punkt 6.

Ad. pkt. 3

- A.Fręś przedstawiła informację o oświadczeniach majątkowych.

 

Ad. pkt. 4

Ad. pkt. 5

Ponieważ nikt więcej nie zabierał już głosu w sprawach objętych porządkiem obrad, Przewodniczący
Rady Gminy  Drawsko Ryszard Jabłonowski podziękował wszystkim zgromadzonym za obecność i



zamknął posiedzenie o godz. 15.50.

Szczegółowy przebieg sesji w relacji video na www.bip.gminadrawsko i www.gminadrawsko.pl

 

    Protokołowała:                                                                         Prowadził:

    Sylwia Marek                                                                   Ryszard Jabłonowski

Kierownik Referatu Organizacyjnego                   Przewodniczący Rady Gminy Drawsko

 

          

sporządził
Sylwia Marek przewodniczący


