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Sporządzono: 02-03-2021

Protokół z sesji

XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko
data posiedzenia: 24-02-2021

miejsce posiedzenia: Gminna Sala Gimnastyczna w Drawsku

Porządek obrad

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.1.
Uchwalenie porządku obrad XXVI 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 stanowiska2.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVI/169/2021)A.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko naB.
lata 2021 - 2033 (XXVI/170/2021)
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedażC.
napojów alkoholowych w roku 2021. (XXVI/171/2021)
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieD.
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Drawsko na lata 2021-2027
(XXVI/172/2021)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2019 z dnia 20.03.2019 r. w sprawieE.
poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (XXVI/173/2021)
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogiF.
koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 1299/26 położoną w obrębie
Drawsko do nieruchomości stanowiących działki nr 1117, nr 1118, nr 1119 położonych w
obrębie Drawsko. (XXVI/174/2021)
Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planuG.
zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst,
Kamiennik. (XXVI/175/2021)
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomościH.
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 69/11 położonej w obrębie Kwiejce.
(XXVI/176/2021)
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniuI.
ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. (XXVI/177/2021)

Wolne głosy, wnioski i zapytania.3.
Zakończenie.4.

Wykaz głosowań

Uchwalenie porządku obrad XXVI zwyczajnej sesji.1.
przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
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obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; 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: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.3.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVI/169/2021)4.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata5.
2021 - 2033 (XXVI/170/2021)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów6.
alkoholowych w roku 2021. (XXVI/171/2021)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz7.
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Drawsko na lata 2021-2027 (XXVI/172/2021)
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przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2019 z dnia 20.03.2019 r. w sprawie8.
poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (XXVI/173/2021)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej9.
przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 1299/26 położoną w obrębie Drawsko do
nieruchomości stanowiących działki nr 1117, nr 1118, nr 1119 położonych w obrębie Drawsko.
(XXVI/174/2021)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu10.
zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst, Kamiennik.
(XXVI/175/2021)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej11.
geodezyjnie jako działka nr 69/11 położonej w obrębie Kwiejce. (XXVI/176/2021)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu12.
ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. (XXVI/177/2021)

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

Przebieg sesji

Ad. pkt. 1a

XXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Drawsko otworzył – Ryszard Jabłonowski – Przewodniczący Rady
Gminy Drawsko. Stwierdził, że na 15 radnych  obecnych jest 13 radnych. Radna jest władna do
podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady rozpoczął sesję minutą ciszy pamięci śp. Ryszarda
Wyrwy Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko kadencji 1990-1994 i 1998-2002, pracownika
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Ad. pkt. 1b

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

Uwag nie było.

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

Ad.pkt. 1c

   Wójt sprawozdanie o działalności w okresie międzysesyjnym rozpoczął od tematu szczepień przeciw
Covid 19. W przychodni lekarskiej w Drawsku, jak w całym kraju, szczepionych jest 30 mieszkańców
gminy  na  tydzień,  po  6  osób  na  dzień.  Samorząd  na  bieżąco  monitoruje  i  dostosowuje  się  do
obostrzeń nakładanych przez rząd. Uruchomione zostały obiekty sportowe: „Orlik” w Chełście, boisko
wielofunkcyjne w Drawsku i boisko wielofunkcyjne w Pęckowie.

            W dwumiesięcznym okresie od ostatniej sesji Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko  odbył
 spotkania:

- 8 stycznia z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie Grzegorzem Kaźmierczakiem –
rozmowy dot. bieżących oraz przyszłych inwestycji;

- 12 stycznia posiedzenie Komisji Rewizyjnej Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w
Pile;

- 18 stycznia z sołtysami, dot. spraw bieżących oraz imprez w roku 2021;

- 21 stycznia wybór kosztorysanta naprawy dachu w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku;

- 22 stycznia spotkanie z Prezydentem Piły w sprawach organizacyjnych PRGOK;

-  25  stycznia  podsumowanie  konkursu  na  „Bożenarodzeniową  Dekorację  Świąteczną  Domu,
Sołectwa”;
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- 28 stycznia spotkanie noworoczne z dyrektorami szkół i przedszkola;

-28 stycznia spotkanie z przedstawicielami nowo powstałej Piłkarskiej Fundacji Akademia Drawsko
(stworzona na bazie sukcesów Jakuba Modera) i przedstawicielami środowisk sportowych;

- 1 lutego Zgromadzenie PRGOK w Pile i wybór nowego Przewodniczącego Związku;

- 3 lutego spotkanie z Ks. Proboszczem Parafii Piłka i Sołtysem dot. naprawy odcinka drogi z kościoła
do cmentarza;

- 5 lutego spotkanie z Kierownikiem Rejonu Dróg w Czarnkowie – Mariuszem Remerem dot. bieżących
inwestycji – budowy ścieżki rowerowej Chełst – Kawczyn, remontu drogi powiatowej  nr 133 odcinek -
od skrzyżowania w Chełście do Kamiennika oraz remontu drogi na odcinku Kamiennik – Kwiejce,
naprawy przejazdu kolejowego w Drawskim Młynie wraz z wjazdami z obu stron przejazdu, zatoczki
autobusowej w Drawskim Młynie w kwestii odwodnienia;

- 10 lutego spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Potrzebowice dot. ścieżki rowerowej Chełst –
Kawczyn;

- 15 lutego spotkanie z byłym Senatorem Mieczysławem Augustynem, prezesem Pilskiego Banku
Żywności dot. darmowej żywności dla mieszkańców z Gminy Drawsko;

-15 lutego spotkanie w Urzędzie Miejskim w Wieleniu dot. wspólnego partnerskiego projekt „Między
Wieleniem a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów” dot. promocji Gminy Drawsko i
Wieleń z Międzynarodową Drogą Wodną E70;

-  18  lutego  spotkanie  w  Wieleniu  z  Burmistrzem,   prezesem  ZKiW  w  Drawsku  Krystianem
Kawczyńskim oraz przedstawicielami Spółki „Noteć” dot. zagospodarowywania ścieków;

-  18 lutego spotkanie  w Drawskim Młynie  z  przedstawicielami  miejscowości  (radnymi,  sołtysem,
dyrektorem szkoły) dot. uzgodnień projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie;

-  18  lutego  spotkanie  z  zarządem  OSP  Drawsko  i  przedstawicielami  jednostek  gminnych  dot.
ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym oraz tegorocznych wyborów
zarządu gminnego i organizacji wydarzeń;

- 22 lutego nagrodzono dziewięć par małżeńskich za Jubileusz „Złote Gody”;

-  22  lutego  posiedzenie  Powiatowej  Komisji  Zdrowia  w  Drawsku  wraz  ze  Starostą  Powiatu  dot.
funkcjonowania poradni K w Drawsku wraz z oficjalnym otwarciem poradni.

 

Wójt odniósł się również do planowanych tegorocznych inwestycji:

-  przebudowy  Szkoły  Podstawowej  w  Chełście  z  dofinansowaniem zewnętrznym 950.000  zł,  którego
realizacja planowana jest na okres wakacyjny (wymiana dachu, okien, drzwi, nowa elewacja, naprawa
naświetlni  wejść  do  piwnicy,  wymiana  pieca,  przebudowa  kotłowni,  zakup  platformy  dla  osób
niepełnosprawnych);

-  ścieżki  rowerowej  Chełst  –  Kawczyn,  odcinki  leśne  przy  współpracy  z  Nadleśnictwem  będzie
wykonywać gmina, pozostałe Rejon Dróg Wojewódzkich;

- elewacji budynku Urzędu Gminy Drawsko, prowadzone są rozmowy z wykonawcami;
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- rewitalizacji pomostów przy plaży w Kwiejcach oraz budowy wiaty rekreacyjnej w Chełście; projekty
realizowane są przez  stowarzyszenia do końca roku;

- naprawy dróg – ulica Kościelna w Drawsku i droga na odcinku Kawczyn – Pełcza;

- projektów boisk wielofunkcyjnych w Drawskim Młynie i w Piłce;

- zakończonego remontu sanitariatów i szatni w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku;

- wymiany pieca w Szkole Podstawowej w Piłce.

Złożone zostały wnioski na: drogi -  ulicę Polną w Pęckowie i  ścieżkę rowerową Drawsko – Krzyż
(wnioskodawcą jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki), drogę Kawczyn – Pełcza, asfaltowanie ścieżek
Drawsko – Piłka, przebudowę Szkoły Podstawowej w Drawsku, zagospodarowanie placu za budynkiem
urzędu wraz z remontem urzędu, budowę remizy w Pęckowie i Kawczynie. Po okresie zimowym w
zależności od potrzeb będą równane drogi. Ważnym zadaniem dla rolników była w ostatnim czasie
bezpłatna  możliwość   usunięcia  folii  rolniczych,  dzięki  dofinansowaniu  z  Narodowego  Funduszu
Ochrony  Środowiska

 

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko zarządził głosowanie.

Wykaz głosowania w protokole w wykazie głosowań - punkt 2.

Ad.pkt. 1d

   Informacje z prac Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego przedstawili radni Zbigniew Piątek i
Krystian Kawczyński.

Ad.pkt. 1e

-E. Wiewiórka odczytał informację z wykonania protokołu z XXV 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 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVI/169/2021)  przegłosowano jednogłośnie -
wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 4.

Ad. pkt. 2b
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Uchwałę  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 - 2033
(XXVI/170/2021) przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 5.

Ad. pkt. 2c

Uchwałę  w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w roku 2021 (XXVI/171/2021) przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie
głosowań-punkt 6.

Ad. pkt. 2d

Uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie w gminie Drawsko na lata 2021-2027(XXVI/172/2021) przegłosowano
jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 7.

Ad. pkt. 2e

Uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2019 z dnia 20.03.2019 r. w sprawie poboru podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso (XXVI/173/2021) przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w
wykazie głosowań-punkt 8.

Ad. pkt. 2f

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez
nieruchomość stanowiącą działkę nr 1299/26 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości
stanowiących działki nr 1117, nr 1118, nr 1119 położonych w obrębie Drawsko (XXVI/174/2021
przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 9.

Ad. pkt. 2g

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst,Kamiennik (XXVI/175/2021)
przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 10.

Ad. pkt. 2h

Uchwała w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie
jako działka nr 69/11 położonej w obrębie Kwiejce (XXVI/176/202) przegłosowano jednogłośnie -
wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 11.

Ad. pkt. 2i

Uchwała w sprawie w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu
ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. (XXVI/177/2021) przegłosowano jednogłośnie - wykaz
głosowań w wykazie głosowań-punkt 12.

 

Ad. pkt. 3

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. 16.40.
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    Protokołowała:                                                                         Prowadził:

    Sylwia Marek                                                                     Ryszard Jabłonowski

Kierownik Referatu Organizacyjnego                   Przewodniczący Rady Gminy Drawsko

 

          

sporządził
Sylwia Marek przewodniczący


