
Sporządzono: 07-01-2020

Protokół z sesji

XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko
data posiedzenia: 18-12-2019

miejsce posiedzenia: sala narad Urzędu Gminy Drawsko

Porządek obrad

Sprawy regulaminowe1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesjiA.
Uchwalenie porządku obrad XIV zwyczajnej sesjiB.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnymC.
Informacja radnych powiatowychD.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesjiE.
Interpelacje i zapytania radnychF.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.G.

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska2.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środkówA.
transportowych (XIV/93/2019)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. (XIV/94/2019)B.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko naC.
lata 2019-2033 (XIV/95/2019)

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na3.
lata 2020-2033 (XIV/96/2019)
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 r. (XIV/97/2019)4.

Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem oraz materiałów informacyjnych,A.
Odczytanie wniosków uwzględnionych i nie uwzględnionych w projekcie uchwałyB.
budżetowej,
Odczytanie opinii komisji Rady Gminy Drawsko,C.
Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,D.
Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Drawsko w sprawie opinii Regionalnej IzbyE.
Obrachunkowej i wniesionych opinii komisji Rady Gminy Drawsko, oraz ewentualnych
autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,
Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,F.
Głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej,G.
Głosowanie nad uchwałą budżetową.H.

Wolne głosy, wnioski i zapytania.5.
Zakończenie.6.

Wykaz głosowań

Uchwalenie porządku obrad XIV zwyczajnej sesji.1.
przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)

obecni: 15 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 0
ZA - 15 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;



Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.2.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 0
ZA - 15 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; 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 obrad poprzedniej sesji.3.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 0
ZA - 15 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; 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 ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków4.
transportowych

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 0
ZA - 15 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; 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 zmiany budżetu gminy na 2019 r.5.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 0
ZA - 15 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata6.
2019-2033

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 0
ZA - 15 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Uchwała WPF na 2020-2033 - Autopoprawka - Zgodnie ze wskazaniem w opinii RIO do projektu7.
WPF na 2020 rok w załączniku Nr 1 do projektu uchwały WPF dokonuje się zmiany danych roku
2020 w pozycji 2.2.1.1. kwotę 257.000,- zastępuje się kwotą 44.895,-

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 0



ZA - 15 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Uchwała WPF na 2020-2033: Autopoprawka - W załączniku Nr 2 wprowadza się przedsięwzięcie8.
pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z
przeznaczeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi" na
łączną kwotę nakładów 162.000,-, w tym limit wydatków na 2020 rok na kwotę 90.000,-, limit
zobowiązań w wysokości 162.000,-.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 0
ZA - 15 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Uchwała WPF na 2020-2033: Autopoprawka - Wprowadzenie w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia9.
pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z
przeznaczeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi" ma
również wpływ na dane w załączniku Nr 1, powodując zwiększenie o kwotę 90.000,- w każdej z
następujących pozycji: 2., 2.2., 2.2.1., 3., 4., 4.3., 4.3.1., 7.2., 10.1., 10.1.2.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 0
ZA - 15 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na10.
lata 2020-2033 (XIV/96/2019)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 0
ZA - 15 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Uchwała budżetowa na 2020: Autopoprawka- dokonuje się zwiększenia planu wydatków11.
majątkowych w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 90.000,- na zadanie inwestycyjne o
nazwie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z
przeznaczeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi”

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 0
ZA - 15 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Uchwała budżetowa na 2020: Autopoprawka - dokonuje się zwiększenia planu przychodów w §12.
950 z tytułu wolnych środków z roku 2018 o kwotę 90.000,-, które nie będą wykorzystane w



2019 roku.
przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)

obecni: 15 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 0
ZA - 15 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; 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 uchwały budżetowej na 2020 r. (XIV/97/2019)13.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 0
ZA - 12 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula
Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 3 - Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Madaj Roman;

Przebieg sesji

Ad. pkt. 1

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

Ad. pkt. 1a

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

Uwag nie było.

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

Ad.pkt. 1b

Wójt w przedstawionej informacji o pracach w przerwie między sesjami poinformował radnych o
odbytych spotkaniach, w których uczestniczył:

- 20 listopada na terenie Gminy Drawsko odbyła się rewizyta delegacji z Litwy z Samorządu Lazdijai z
Mer Lazdijai Ausmą Miškinienė. Celem wizyty było dopracowanie warunków umowy partnerskiej
współpracy, która zostanie podpisana wiosną w litewskim samorządzie. Goście odwiedzili: Szkołę
Podstawową w Chełście, Park Grzybowy i kościół w Piłce, firmę „BACCA” w Drawskim Młynie oraz
marinę „YNDZEL” w Drawsku.

- 22 listopada - Forum Wójtów i Burmistrzów Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Trzciance.
Wiodącym tematem była gospodarka odpadami oraz sytuacja finansowa samorządów. Poseł Krzysztof
Paszyk poinformował, że w Sejmie zbiera się grupa inicjatywna, która będzie bronić polskiej
samorządności.  

-28 listopada – spotkanie z dyrektorami szkół, podczas którego nakreślono trudną sytuację finansową



gminy.

- 4 grudnia - walne zebranie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Czarnkowie.

- 5 grudnia – spotkanie dot. dofinansowań w zakresie  sportu organizowane przez Marszałka
Województwa Wielkopolskiego. Rozmawiano o infrastrukturze sportowej, m.in. zadaniu pn. „Szatnia
na Medal” w Pęckowie i inwestycjach turystycznych.

- 6 grudnia – podsumowanie konkursu „Dzieci i ryby głos mają”. Tego dnia Św. Mikołaj wraz z Wójtem
odwiedził dzieci w przedszkolach na terenie gminy oraz dzieci w Warsztatach Terapii Zajęciowej w
Wieleniu.  

- 7 grudnia odbyło się podsumowanie działalności LZS w Lubaszu.

- 9 grudnia wspólnie z prezesem ZKiW w Drawsku Krystianem Kawczyńskim oraz Sekretarzem Gminy
Anną Fręś spotkanie w Wodach Polskich w Bydgoszczy w tematyce stawek za wodę.

- 12-13 grudnia  - Zjazd Wójtów i Burmistrzów Wielkopolski.

-13 grudnia – „Podsumowanie Roku Sportowo-Kulturalnego” w Drawsku

- 14 grudnia – Mikołajkowy Turniej Karate w Drawsku

- 15 grudnia – programy jasełkowe w Drawskim Młynie i Pęckowie

- 17 grudnia – podpisanie umowy na „Przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulicy Płk.
Szacherskiego w miejscowości Drawsko”

- Przewodniczący Rady Gminy Drawsko zarządził głosowanie.

Wykaz głosowania w protokole w wykazie głosowań - punkt 2.

Ad. pkt. 1c

- K.Kawczyński przedstawił informację z prac Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Ad.pkt. 1d

-E.Wiewiórka odczytał informację z wykonania protokołu z XIII 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. 1e

Interpelacji nie było.

Ad. pkt. 1f

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.

Ad. pkt. 2a



Uchwała nr XIV/93/2019 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 4.

Ad. pkt. 2b

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. (XIV/94/2019) przegłosowano
jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 5.

Ad.pkt. 2c

Uchwała nr XIV/95/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata
2019-2033 (XIV/95/2019) przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 6.

Ad. pkt. 3

Uchwała nr XIV/96/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na
lata 2020-2033 (XIV/96/2019)

Głosowanie nad Autopoprawką 1 - Zgodnie ze wskazaniem w opinii RIO do projektu WPF na 2020 rok
w załączniku Nr 1 do projektu uchwały WPF dokonuje się zmiany danych roku 2020 w pozycji
2.2.1.1. kwotę 257.000,- zastępuje się kwotą 44.895,- - wykaz głosowań w wykazie głosowań - punkt
7.

Głosowanie nad Autopoprawką 2 - W załączniku Nr 2 wprowadza się przedsięwzięcie pn.
"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na
poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi" na łączną kwotę nakładów
162.000,-, w tym limit wydatków na 2020 rok na kwotę 90.000,-, limit zobowiązań w wysokości
162.000,-.- wykaz głosowań w wykazie głosowań - punkt 8.

Głosowanie nad Autopoprawką 3 - Wprowadzenie w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa
wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na poradnię K i
gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi"  ma również wpływ na dane w załączniku
Nr 1, powodując zwiększenie o kwotę 90.000,- w każdej z następujących pozycji:  2., 2.2., 2.2.1., 3.,
4., 4.3., 4.3.1., 7.2., 10.1., 10.1.2. - wykaz głosowań w wykazie głosowań - punkt 9.

Ad. pkt. 4

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 r. (XIV/97/2019)

A. Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem oraz materiałów informacyjnych,

B. Odczytanie wniosków uwzględnionych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,

C. Odczytanie opinii komisji Rady Gminy Drawsko,

D. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

E. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Drawsko w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
i wniesionych opinii komisji Rady Gminy Drawsko, oraz ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu
uchwały budżetowej,

F. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

- R. Jabłonowski - zapytał, co z tematem wykupu gruntów pod ścieżkę rowerową Chełst - Kawczyn.



-Wójt wyjaśnił, że chodzi o realizację całości projektu. Została zrealizowana I część budowy ścieżki. Do
dokończenia zostaje jeszcze II część. 

- R.Jabłonowski zapytał, czy ścieżka ta jest kluczowa dla zadań gminy w roku 2020 i latach
następnych? Czy będzie gminę stać na koszt w wysokości 300 tys. zł?

- E.Wiewiórka - dodał, że trzeba dokończyć tą inwestycję. 

- R. Jabłonowski wnioskował, aby stworzyć program działań inwestycyjnych. Zapytał, czy biuletyn jest
ważnym elementem który musi się pojawiać, ponieważ doskonale się sprawdza forma
elektroniczna.Zapytał, czy potrzebny jest namiot promocyjny? Czy koszty Dni Gminy Drawsko są
realne? Co z imprezą klubową, czy jest to prywatna inicjatywa? Co to jest za koszt rozstawianie sceny?
Co z wynagrodzeniami pracowników urzędu?

-A. Fręś - dodała, że system wynagrodzeń wprowadził podwyższenie wynagrodzenia najniższego. 

- Wójt odniósł się do kwestii namiotu, który jest niezbędny. Co do biuletynu to jest potrzebny;
większość społeczeństwa nie jest jeszcze społeczeństwem informacyjnym. Scena jest własnością
gminy; jest ekipa, która zajmuje się rozstawianiem sceny. Jeśli chodzi o koszty organizacji imprezy to
wcale nie jest duża.

- R. Jabłonowski zapytał, co z kosztami reklamy 10 tys. zł.

- Wójt - wyjaśnił, że w tej kwocie była reklama w gazecie.

- R.Madaj zapytał, dlaczego koszt namiotu jest 8 tys. zł?

- S. Marek wyjaśniła, że jest to wstępna kwota wyceny namiotu z logotypami, stolikami, z pełnym
wyposażeniem. 

- R. Madaj zapytał, co z leciem OSP w Piłce, którego nie ujęto w budżecie, mimo że był złożony
wniosek?

- Wójt wyjaśnił, że na zebraniach OSP mówiono o przyszłym roku i nie padły żadne prośby.

- R.Madaj dodał, że nie został dopuszczony do głosu.

- E. Wiewiórka wnioskował o przyzwolenie na dalszą budowę, w zakresie projektu ścieżki rowerowej
Chełst - Kawczyn.

- W.Gapski - odniósł się do wynagrodzeń, które w minionych latach w urzędzie nie były podwyższane.
Był zdania, że biuletyn jest potrzebny. Znane są plany poszczególnych miejscowości, strategie,
dlatego warto utworzyć priorytety inwestycji i zadań do wykonania. 

- Ł. Magdziarz wnioskowała o remont drogi wojewódzkiej od cmentarza w Chełście do Kamiennika.
Droga jest w fatalnym stanie.

- T. Babiak dodał, że biuletyn jest bardzo dobrze postrzegany przez mieszkańców. Odniósł się do
kwestii Orlika minionych lat. Zapytał, ile z budżetu gminy jest przeznaczona na OSP w Drawsku.

- R.Jabłonowski odpowiedział, że 80 tys. zł.

- T. Babiak zapytał, czy rozbudowa chodnika na ulicy Noja w Drawsku będzie realizowana ? Poruszył
kwestie płotu mieszkanki Drawska, przy posesji której biegnie chodnik. 



- K. Kawczyński potwierdził, że w roku 2020 chodnik będzie zrobiony.

- R. Madaj zapytał, kto kontroluje i planuje wydatki OSP. Przedstawił zaplanowane koszty paliwa
poszczególnych jednostek. 

- Wójt - wyjaśnił, że były spotkania ze strażakami, gdzie było miejsce na tego typu wyjaśnienia. Co do
lecia OSP Piłka, to jeśli będzie informacja to na pewno kwota będzie przeznaczona. Wójt odniósł się do
jednostki 80 tys. dla Drawska i 50 tys. zł dla OSP Pęckowa. Te dwie jednostki są podobne, wpisane są
do KSR. Pozostałe jednostki są podobne pod względem wyjazdów. 

- A.Zurman odniosła się do zapisów kwot dla OSP w budżecie.

- A. Matuszczak - była propozycja, że OSP Kawczyn miało organizować Święto Strażaka na rzecz
jednostki, która ma lecie. Dodał, że wyjazdów co roku jest więcej. 

- E.Jerzy zapytała, dlaczego do wypadku OSP Drawsko jedzie trzema samochodami?

- A.Matuszczak - wyjaśnił, że jeśli jest zagrożenie życia, to od ilości poszkodowanych zależy wyjazd
strażaków. 

- R. Jabłonowski zaproponował, aby na styczniowe posiedzenie komisji zaprosić prezesów OSP.

G. Głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej,

Głosowanie nad Autopoprawką 1 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale
700 rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 90.000,- na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa wraz ze
zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na poradnię K i gabinet
lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi” - w wykazie głosowań - punkt 11.

Głosowanie nad Autopoprawką 2 - dokonuje się zwiększenia planu przychodów w § 950 z tytułu
wolnych środków z roku 2018 o kwotę 90.000,-, które nie będą wykorzystane w 2019 roku - w wykazie
głosowań - punkt 12.

H. Głosowanie nad uchwałą budżetową w wykazie glosowań - punkt 13.

Ad. pkt. 5

Ad. pkt. 6

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. 18.45.

 

    Protokołowała:                                                                         Prowadził:

    Sylwia Marek                                                                   Ryszard Jabłonowski

Kierownik Referatu Organizacyjnego                   Przewodniczący Rady Gminy Drawsko
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