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Sporządzono: 29-10-2021

Protokół z sesji

XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko
data posiedzenia: 27-10-2021

miejsce posiedzenia: sala narad Urzędu Gminy Drawsko

Porządek obrad

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.1.
Uchwalenie porządku obrad XXXII zwyczajnej sesjiA.
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.
(XXXII/211/2021)
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatkuB.
rolnego. (XXXII/212/2021)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środkówC.
transportowych. (XXXII/213/2021)
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. (XXXII/214/2021)D.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioruE.
ścieków komunalnych z terenu Gminy Drawsko na rok 2022. (XXXII/215/2021)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXXII/216/2021)F.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko naG.
lata 2021-2033. (XXXII/217/2021)
Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegającyH.
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Drawsko.
(XXXII/218/2021)
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowaniaI.
przedsięwzięcia likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych,
inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko. (XXXII/219/2021)
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mieniaJ.
Gminy Drawsko. (XXXII/220/2021)

Wolne wnioski i informacje.3.
Zakończenie.4.

Wykaz głosowań

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

obecni: 11 (nieoddane: 1 ), nieobecni: 4
ZA - 10 - Graj Radosław ; Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita
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Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.2.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 11 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 4
ZA - 11 - Graj Radosław ; Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita
Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.3.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 11 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 4
ZA - 11 - Graj Radosław ; Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita
Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. (XXXII/211/2021)4.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 11 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 4
ZA - 11 - Graj Radosław ; Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita
Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.5.
(XXXII/212/2021)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 11 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 4
ZA - 11 - Graj Radosław ; Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita
Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków6.
transportowych. (XXXII/213/2021)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 11 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 4
ZA - 11 - Graj Radosław ; Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita
Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. (XXXII/214/2021)7.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 11 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 4
ZA - 11 - Graj Radosław ; Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita
Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru8.
ścieków komunalnych z terenu Gminy Drawsko na rok 2022. (XXXII/215/2021)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
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obecni: 11 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 4
ZA - 11 - Graj Radosław ; Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita
Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXXII/216/2021)9.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 11 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 4
ZA - 11 - Graj Radosław ; Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita
Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata10.
2021-2033. (XXXII/217/2021)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 11 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 4
ZA - 11 - Graj Radosław ; Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita
Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o11.
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Drawsko. (XXXII/218/2021)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 11 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 4
ZA - 11 - Graj Radosław ; Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita
Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia12.
likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i
gospodarczych na terenie gminy Drawsko. (XXXII/219/2021)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 11 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 4
ZA - 11 - Graj Radosław ; Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita
Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia13.
Gminy Drawsko. (XXXII/220/2021)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 11 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 4
ZA - 11 - Graj Radosław ; Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita
Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -

Przebieg sesji
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Ad. pkt. 1a

XXXII zwyczajną sesję Rady Gminy Drawsko otworzył –  R. Jabłonowski – Przewodniczący Rady Gminy
Drawsko. Stwierdził, że na 15 radnych  obecnych jest 11 radnych. Radna jest władna do
podejmowania uchwał.

Ad. pkt. 1b

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

Uwag nie było.

Wykaz głosowania dot. uchwalenia porządku obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko w
wykazie głosowań - punkt 1. Ręcznie z uwagi na problemy techniczne tableta zagłosował (głos za)
 Ireneusz Pikula. Ostatecznie "za" głosowało 11 radnych. 

Ad.pkt. 1c

Wójt w przedstawionej informacji o pracy w przerwie między sesjami poinformował o tematach i
wydarzeniach minionego okresu:

- biogazownia – odbyły się spotkania z mieszkańcami, na których wyjaśniono wszelkie zapytania. Do
dzisiaj do Urzędu Gminy Drawsko nie wpłynęło żadne oficjalne pismo w sprawie biogazowni.

- 2 października w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku rozpoczął się kurs samoobrony pod hasłem
„Drawska kampania przeciwko przemocy” finansowany i organizowany przez Urząd Gminy Drawsko i
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kurs rozpoczął się również w świetlicy w
Chełście.

- 6 października –odbiór techniczny inwestycji „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Chełście”, oficjalne
otwarcie 8 października.

- 9 października – impreza rekreacyjno – sportowa „Z Pyrą na wesoło” na marinie Yndzel w Drawsku,
organizowana przez Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska „Aktywni Razem” i Sołectwo Drawsko.

- 11 października - na boisku sportowym w Pęckowie  odbył się XXVIII CROSS im. Józefa Noji
organizowany przez Szkołę Podstawową w Pęckowie, w którym udział  brali uczniowie szkół
podstawowych  Gminy Drawsko.

- 11 października –odbiór techniczny ścieżki rowerowej Chełst - Kawczyn.  

- 11 października -  spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Piłka łączy pokolenia” w Piłce w
zakresie współpracy bieżącej i w przyszłości.

-  12 października – spotkanie na terenie zakładu dawnej Centry w Kamienniku w zakresie kontroli
wykonywanej przez Nadzór Budowlany.

-  16 października – IX Paraolimpiada w Drawsku organizowana przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych w Drawsku.

- 19 października - z inicjatywy Samorządu Gminy Drawsko zorganizowano spotkanie w sprawie
budowy ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż z rolnikami – właścicielami gruntów przy ścieżce.

-  21 października - spotkanie Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w zakresie rozdysponowania środków
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finansowych dla samorządów.

- 22 października - Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Chełście. Uhonorowano zdolnych uczniów w
ramach programu oraz nauczycieli i dyrektorów.

-  22 października - spotkanie organizacyjne dot. funkcjonowania Klubu Morsa Drawsko.

- 26 października - Komisja Rewizyjna Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Pile
dot. analizy budżetu za I półrocze.

- 26 października – Anna Fręś Sekretarz Gminy i Anna Zurman Skarbnik Gminy w imieniu Samorządu
Gminy Drawsko uczestniczyły w uroczystości pogrzebowej w Chodzieży śp. Ryszarda Jagły –
wieloletniego Kierownika Rejonu Dróg w Czarnkowie WZDW w Poznaniu.

Ponadto Wójt poinformował, że dobiega końca remont drogi w Kwiejcach Nowych i w Kamienniku
dofinansowanych  z  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego.  Od  28  października
rozpoczęły się prace remontu targowiska w Drawsku. Gmina Drawsko pozyskała środki finansowe  z
programu Polskiego Ładu z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 3150000 zł na przebudowę i
termomodernizację  Szkoły  Podstawowej  w  Drawsku  wraz  z  budową  łącznika  i  remontem  sali
gimnastycznej.

Wójt  odniósł  się również do tematu pandemii  związanej  z  Covid 19 oraz zaprosił  wszystkich 29
października na otwarcie ścieżki rowerowej Chełst-Kawczyn i Gminne obchody Święta Niepodległości
11 listopada br. w Drawsku.

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko zarządził głosowanie.

Wykaz głosowania w protokole w wykazie głosowań - punkt 2. "Za" głosowało 11 radnych.

Ad. pkt. 1d

- Informacje z prac Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego przedstawił Zbigniew Piątek. 

Ad.pkt. 1e

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

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

Wykaz głosowania w protokole w wykazie głosowań - punkt 3. "Za" głosowało 11 radnych.

Ad. pkt. 1f

Interpelacji nie było. 

Ad. pkt. 1g

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było. 

Ad. pkt. 2a

Uchwałę nr XXXII/211/2021 w  sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości przegłosowano
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jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 4. "Za" głosowało 11 radnych.

Ad. pkt. 2b

Uchwałę nr XXXII/212/2021 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 5.  "Za"
głosowało 11 radnych.

Ad. pkt. 2c

Uchwałę nr XXXII/213/2021 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt
6.  "Za" głosowało 11 radnych.

Ad. pkt. 2d

Uchwałę nr XXXII/214/2021 w sprawie opłaty targowej przegłosowano jednogłośnie - wykaz
głosowań w wykazie głosowań-punkt 7.   "Za" głosowało 11 radnych.

Ad. pkt. 2e

Uchwałę nr XXXII/215/2021 w sprawie  ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru
ścieków komunalnych z terenu Gminy Drawsko na rok 2022 przegłosowano jednogłośnie - wykaz
głosowań w wykazie głosowań-punkt 8.   "Za" głosowało 11 radnych.

Ad. pkt. 2f

Uchwałę nr XXXII/216/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. przegłosowano
jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 9.   "Za" głosowało 11 radnych.

Ad. pkt. 2g

Uchwałę nr XXXII/217/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na
lata 2021-2033 przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 10  
"Za" głosowało 11 radnych.

Ad. pkt. 2h

Uchwałę nr XXXII/218/2021 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Drawsko przegłosowano
jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 11.   "Za" głosowało 11 radnych.

Ad. pkt. 2i

Uchwałę nr XXXII/219/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania
przedsięwzięcia likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i
gospodarczych na terenie gminy Drawsko przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w
wykazie głosowań-punkt 12.   "Za" głosowało 11 radnych.

Ad. pkt. 2j

Uchwałę nr XXXII/220/2021 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia
Gminy Drawsko przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 13.  
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"Za" głosowało 11 radnych.

Ad. pkt. 3 Wolne wnioski i informacje

 

Ad. pkt. 4

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.

XXXII zwyczajna sesja rady Gminy Drawsko w linku poniżej

https://youtu.be/zceCqXdSdlE

    Protokołowała:                                                                         Prowadził:

    Sylwia Marek                                                                   Ryszard Jabłonowski

Kierownik Referatu Organizacyjnego                   Przewodniczący Rady Gminy Drawsko

 

          

sporządził
Sylwia Marek przewodniczący

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzceCqXdSdlE%3Ffbclid%3DIwAR2zjkCIPxyPkNPF4eqbdRu-6smtFVvf-qOl0rsFyVDxpXrlG11XmaJQMLw&h=AT1OqS9BbDvgetoKyQwkU5KIRrJ7KiSIi9kFrIg0eRF3BIKI9_W3ddvJP2e2ZQfBkEH_gD0DlON-OnxARmUCGpq1r7zwEdHseAoilqM5B6k6JEP4XUvFrXBFaaFyd9g5_zdlUg

