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Sporządzono: 05-11-2020

Protokół z sesji

XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko
data posiedzenia: 28-10-2020

miejsce posiedzenia: sala narad Urzędu Gminy Drawsko

Porządek obrad

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

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:2.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.A.
(XXIII/151/2020)
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatkuB.
rolnego. (XXIII/152/2020)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środkówC.
transportowych. (XXIII/153/2020)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioruD.
ścieków komunalnych z terenu Gminy Drawsko na rok 2021. (XXIII/154/2020)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. (XXIII/155/2020)E.

Wolne wnioski i informacje.3.
Zakończenie.4.

Wykaz głosowań

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

obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 12 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Graj Radosław ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr;
Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.2.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 12 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Graj Radosław ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr;
Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
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Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.3.
przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)

obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 12 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Graj Radosław ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr;
Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. (XXIII/151/2020)4.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 12 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Graj Radosław ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr;
Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.5.
(XXIII/152/2020)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 12 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Graj Radosław ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr;
Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków6.
transportowych. (XXIII/153/2020)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 12 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Graj Radosław ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr;
Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru7.
ścieków komunalnych z terenu Gminy Drawsko na rok 2021. (XXIII/154/2020)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 12 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Graj Radosław ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr;
Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. (XXIII/155/2020)8.

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

Przebieg sesji

Ad. pkt. 1a

XXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Drawsko otworzył –  Edward Wiewiórka – Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Drawsko. Stwierdził, że na 15 radnych  obecnych jest 12 radnych. Radna jest władna do
podejmowania uchwał.

Ad. pkt. 1b

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

Uwag nie było.

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

Ad.pkt. 1c

Wójt  Gminy  Drawsko  Bartosz  Niezborała  przedstawił  radnym sytuację  stanu  epidemiologicznego
spowodowaną wirusem COVID 19. Na dzień 27 października b.r. w Gminie Drawsko zdiagnozowano 12
pozytywnych przypadków, w których 1 osoba jest hospitalizowana, pozostałe przebywają w izolacji
domowej; kwarantanną objęte są 62 osoby. W powyższym zakresie sukcesywnie podejmowane są
działania spójne z decyzjami rządu.

Praca Urzędu Gminy Drawsko została wyłączona z bezpośredniej obsługi interesanta skupiając się do
zorganizowanego punktu obsługi klienta, który znajduje się w sali narad urzędu. Dotychczas nie było
sytuacji, która dezorganizowałaby pracę urzędu czy innych jednostek organizacyjnych.

Od 26 października  szkoły  rozpoczęły  nauczanie  zdalne  klas  4-8;  zamknięto  obiekty  sportowe i
rekreacyjne znajdujące się na terenie gminy.

Z uwagi na powyższą sytuację odwołany został niestety Gminny Dzień Edukacji Narodowej; życzenia
dla uczniów i nauczycieli przekazane zostały przez Bartosza Niezborałę Wójta Gminy Drawsko on-line.

Wójt poinformował, że okres międzysesyjny, to głównie prace nad przyszłorocznym budżetem oraz
spotkania w zakresie:

-  omówienia  9  października  z  kontrolującymi  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  protokołu
pokontrolnego  za  roku  2019;

- działania Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w roku 2021 w sprawie przetargu
na przyszły rok oraz bieżących spraw dotyczących gospodarki odpadami;

- odebrania inwestycji przebudowy drogi wraz z odwodnieniem na ulicy Pułkownika Królickiego w
Drawsku (28 października);

- rozpoczęcia robót na ulicy Leśnej w Drawskim Młynie;

- zakończenia budowy dwóch dróg w Piłce (Piłka Las i Piłka w kierunku Kamiennika);
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Ponadto w swojej wypowiedzi Wójt odniósł się do realizacji dwóch projektów z Wielkopolskiej Odnowy
Wsi – budowy wiaty rekreacyjnej w Piłce i  siłowni napowietrznej wraz z klimatyzacją w budynku
świetlicy w Pęckowie oraz pozyskaniu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku kwoty ok.
50.000 zł na środki w ramach akcji „Stop covid”.

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko zarządził głosowanie.

Wykaz głosowania w protokole w wykazie głosowań - punkt 2.

Ad.pkt. 1d

Nie było informacji radnych powiatowych.

Ad.pkt. 1e

-E. Wiewiórka odczytał informację z wykonania protokołu z XXII 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

Uchwałę nr XXIII/151/2020 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości  przegłosowano
jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 4.

Ad. pkt. 2b

Uchwałę nr XXIII/152/2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego  przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 5.

Ad. pkt. 2c

Uchwałę nr XXIII/153/2020 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych  przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 6.

Ad. pkt. 2d

Uchwałę nr XXIII/154/2020 w sprawie  ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru
ścieków komunalnych z terenu Gminy Drawsko na rok 2021 przegłosowano jednogłośnie - wykaz
głosowań w wykazie głosowań-punkt 7.

Ad. pkt. 2e

Uchwałę nr XXIII/155/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. przegłosowano jednogłośnie -
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wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 8.

 

Ad. pkt. 3

Wiceprzewodniczący Rady Edward Wiewiórka poruszył temat odnowienia pomnika św. Floriana w
Kawczynie, w którym trudnym problemem jest sprawa nieuregulowanej własności prywatnej gruntów
w  miejscu  gdzie  stoi  pomnik.  Wójt  zasugerował,  aby  temat  ten  poddać  pod  konsultacje  z
mieszkańcami Kawczyna.

Ad. pkt.4

Ponieważ nikt więcej nie zabierał już głosu w sprawach objętych porządkiem
obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Drawsko Edward Wiewiórka podziękował wszystkim
zgromadzonym za obecność i zamknął posiedzenie o godz. 15.50.

 

    Protokołowała:                                                                         Prowadził:

    Sylwia Marek                                                                       Edward Wiewiórka

Kierownik Referatu Organizacyjnego                   Wiceprzewodniczący Rady Gminy Drawsko

 

          

sporządził
Sylwia Marek przewodniczący


