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Sporządzono: 01-07-2022

Protokół z sesji

XL zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko
data posiedzenia: 15-06-2022

miejsce posiedzenia: sala narad Urzędu Gminy Drawsko

Porządek obrad

Sprawy regulaminowe:1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.A.
Uchwalenie porządku obrad XL 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.

Debata nad Raportem o stanie Gminy Drawsko.2.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. (XL/263/2022)3.
Absolutorium4.

Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opiniiA.
o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdań za 2021 r. (zB.
wykonania budżetu i sprawozdania finansowego) oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi wraz z opinią Komisji Rewizyjnej.
Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.C.
Opinie Komisji Rady Gminy Drawsko.D.
Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2021E.
r.
Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r. i sprawozdaniemF.
finansowym za 2021 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdaniaG.
z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2021 r. (XL/264/2022)
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. (XL/265/2022)H.

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. (XL/266/2022)A.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko naB.
lata 2022 - 2033. (XL/267/2022)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie DrawskoC.
na rok szkolny 2022/2023 (XL/268/2022)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/258/2022 z dnia 22 kwietniaD.
2022r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drawsko
stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy
Drawsko, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji i sposobu jej rozliczania
(XL/269/2022)
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminyE.
Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie (XL/270/2022)
Podjęcie uchwały w sprawie negatywnej opinii projektu Audytu krajobrazowegoF.
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województwa wielkopolskiego w zakresie terenu dotyczącego Gminy Drawsko
ustanawiającego Nadnotecki Park Krajobrazowy (XL/271/2022)

Wolne wnioski i informacje.6.
Zakończenie.7.

Wykaz głosowań

Uchwalenie porządku obrad XL zwyczajnej sesji.1.
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; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
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: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; 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: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. (XL/263/2022)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; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z5.
wykonania budżetu gminy Drawsko za 2021 r. (XL/264/2022)

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; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. (XL/265/2022)6.

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; 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 2022 r. (XL/266/2022)7.

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; 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 lata8.
2022 - 2033. (XL/267/2022)

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; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok9.
szkolny 2022/2023 (XL/268/2022)

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; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/258/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. w10.
sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drawsko stowarzyszeniom
ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Drawsko, trybu
postępowania w sprawie udzielonej dotacji i sposobu jej rozliczania (XL/269/2022)

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; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy11.
Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie (XL/270/2022)

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; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
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PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie negatywnej opinii projektu Audytu krajobrazowego województwa12.
wielkopolskiego w zakresie terenu dotyczącego Gminy Drawsko ustanawiającego Nadnotecki
Park Krajobrazowy (XL/271/2022)

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; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -

Przebieg sesji

Ad. pkt. 1a

XL zwyczajną sesję Rady Gminy Drawsko otworzył –  R. Jabłonowski – Przewodniczący Rady Gminy
Drawsko. Stwierdził, że na 15 radnych  obecnych jest 13 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 XL zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko w
wykazie głosowań - punkt 1.

Ad.pkt. 1c

Z prac w okresie międzysesyjnym Wójt Gminy odniósł się do odbytych w minionym okresie spotkań
oraz inwestycji.

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

-I. Pikula odczytał informację z wykonania protokołu z XXXIX 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.
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Ad. pkt. 1f

Interpelacji nie było.

Ad. pkt. 1g

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.

Ad. pkt. 2

- Prezentację Raportu o stanie Gminy Drawsko przedstawił Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała. 

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko otworzył debatę nad raportem. 

- R. Jabłonowski zapytał, czy spłata zadłużenia od 2018 r., a dokładnie duża spłata w 2020 r. wynikała
z dofinansowania unijnego przy realizacji inwestycji - oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie i boiska
wielofunkcyjnego w Drawsku? Czy raczej wynikało to z innych dodatkowych działań, które pozwoliły
na spłatę zadłużenia?

- Wójt wyjaśnił, że wygenerowane oszczędności pozwoliły na spłatę zadłużenia. 

- A. Zurman dodała, że inwestycje pozwoliły zwiększyć poziom dochodów i pozwoliły spłacić
zadłużenie. 

- Wójt - uzupełnił wypowiedź, że w każdym budżecie trzeba było tych oszczędności racjonalnie
wyszukiwać.

- R. Jabłonowski zapytał, czy tych kredytów gmina spłaciła więcej niż zakładano, czy zgodnie z zgodnie
z przyjętym harmonogramem?

- A.Zurman - wyjaśniła, że więcej niż zakładano.

- R. Jabłonowski dodał, że niepokojące jest pod względem przyszłości rok 2023 pod względem
bieżącego funkcjonowania i inwestycji.

- R. Jabłonowski powiedział, że w roku 2021 spadają dochody z podatku i subwencji ogólnej. Zapytał
jak ta sytuacja wygląda na dziś?

- A. Zurman - wyjaśniła że w roku 2021 sam plan to udziały w picie były wyższe. 

- E. Wiewiórka - zauważył, że duża część realizacji inwestycji wynika z realizacji tych zadań przez
stowarzyszenia. 

- Wójt powiedział, że w realizacji zadań i inwestycji biorą oczywiście udział stowarzyszenia, których
realizacja jest koordynowana prze pracowników urzędu.

- R. Jabłonowski zapytał czy te 12 mln. w roku 2021 i 2022 czy są to inwestycje już zrealizowane, czy
jeszcze w realizacji.

- Wójt odpowiedział, że jeszcze te w realizacji.

 

Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady zamknął debatę nad raportem o stanie Gminy
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Drawsko za rok 2021. 

Ad. pkt. 3

Uchwałę nr XL/263/2021 w  sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum
zaufania przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 4.

Ad. pkt. 4 Absolutorium

Przewodniczący  Rady  Gminy  Drawsko  –  Ryszard  Jabłonowski  poinformował,  że  rozpoczynamy
najważniejszy punkt dzisiejszej sesji Rady Gminy Drawsko.

Radni obradowali według następującego porządku obrad:

a.  Przedstawienie  uchwały  Składu  Orzekającego  RIO  w  Poznaniu  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o
przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

b. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdań za 2021 r. (z wykonania budżetu
i  sprawozdania  finansowego)  oraz  uchwały  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium
Wójtowi  wraz  z  opinią  Komisji  Rewizyjnej.

c. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.

d. Opinie Komisji Rady Gminy Drawsko.

e. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2021 r.

f. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r. i sprawozdaniem finansowym
za 2021 r.

g.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  oraz  sprawozdania  z
wykonania  budżetu  gminy  Drawsko  za  2021  r.  (XL/264/2022)

h. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. (XL/265/2022)

Ad. pkt. 4a) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

Uchwałę  odczytała  Skarbnik  Gminy  Drawsko  Anna  Zurman.  Ponadto  Skarbnik  odniosła  się  do
rozbieżności wskazanych w opinii.

Ad.pkt.  4b)  Przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  o  przyjęcie  sprawozdań  za  2021  r.  (z
wykonania  budżetu  i  sprawozdania  finansowego)  oraz  uchwały  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie
udzielenia  absolutorium  Wójtowi  wraz  z  opinią  Komisji  Rewizyjnej.

Wniosek Komisji  Rewizyjnej,  uchwałę oraz opinię przedstawił  Zastępca Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Radosław Graj.

Ad. pkt. 4c) Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.

Opinie odczytała Skarbnik Gminy Anna Zurman.

Ad. pkt. 4d) Opinie Komisji Rady Gminy Drawsko.
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Opinie  wszystkich  komisji  odczytała  Przewodnicząca  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Łucja
Magdziarz.

Ad. pkt. 4e) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2021r.

Dane ze sprawozdań przedstawiła Skarbnik Gminy Drawsko Anna Zurman.

Ad. pkt. 4f) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r. i sprawozdaniem
finansowym za 2021 r.

 

- R. Jabłonowski otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.

-  R.  Jabłonowski  zapytał,  jak  interpretować zapis  w sprawozdaniu:  „dochody celowe ze środków
unijnych wykonane na poziomie 1,75%, planowane 691.000 zł, otrzymane 16.000 zł?

- A. Zurman - wyjaśniła, że zapisy te dotyczą ścieżek rowerowych na odcinku Drawsko-Pęckowo-
Drawski  Młyn-Piłka  dofinansowanych  z  programu  WRPO  planowanych  w  roku  2020.   W  roku  2021
ścieżki  nie  były  wykonane.  W  2022  roku  w  miesiącu  styczniu  zostały  podpisane  umowy  na
dofinansowanie.

- R. Jabłonowski zapytał, czy kwota 210.000 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczy
kilku podmiotów? Czy zostały podjęte próby odzyskania tych pieniędzy?

- A. Zurman – odpowiedziała, że kwota ta dotyczy głównie jednego podmiotu. Przedsiębiorstwo to dziś
już  nie  istnieje.  Były  2  hipoteki  od  działki,  od  której  podatek  był  naliczony.  Działka  ta  została
sprzedana. Na hipotece gmina nie była jedynym wierzycielem. W pierwszej kolejności realizowane są
zobowiązania wobec ZUS i  US. Sprawa została umorzona. Na dziś nie można podatku w całości
odpisać, tylko corocznie część.

- R. Jabłonowski poprosił o wyjaśnienie opłat na Domy Pomocy Społecznej. W planie była kwota 16.600
zł, wykonanie 18.398 zł, zaległości prawie 60.000 zł.

- A. Zurman wyjaśniła, że w Domach Pomocy Społecznej są osoby, które zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej kwalifikują się do tej pomocy. Za utrzymanie tych osób płaci gmina (GOPS) i rodzina, jeśli
przekracza to próg dochodowy danej osoby.

-  R.  Jabłonowski  poprosił  o  wyjaśnienie  zapisu  „dobrowolne  wpłaty  za  przyłącza  wodociągowe,
kanalizacyjne – zaległości”.

-  A.  Zurman  powiedziała,  że  „dobrowolne”  tak  nazywa  się  paragraf  klasyfikacji  budżetowej.  Są  to
wpłaty  dobrowolne,  które  ludzie  wpłacali  przy  budowie  sieci  kanalizacyjnej  i  wodociągowej.
Analizowana jest zasadność, możliwość ściągnięcia tych zaległości.

-  R.  Jabłonowski  zauważył,  że największe zaległości  w kwocie 30.000 zł  są w Pęckowie.  Zapytał
również, czy spłaty kredytów w roku 2021 są zgodne z harmonogramem?

- A. Zurman – odpowiedziała, że tak.

- R. Jabłonowski odniósł się do zapisu w dziale oświata: „udział środków budżetu państwa spada,
gminy rośnie”.

-  A.  Zurman  wyjaśniła,  ze  jeśli  ustawodawca  podwyższa  wydatki  bieżące  min.  wynagrodzenie
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nauczycieli, najniższą krajową, a dochody nie rosną w takim tempie - subwencja oświatowa, to to
wydatki które musi pokryć gmina rosną. 

 

R. Jabłonowski zapytał, czy są jeszcze pytania co do sprawozdań. W związku z ich brakiem zamknął
dyskusję.

 

Ad.pkt. 4g) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Drawsko za 2021 r. (XL/264/2022)

 

Projekt  uchwały  odczytał  Przewodniczący  Rady  Gminy  Drawsko  Ryszard  Jabłonowski.  Wyniki
głosowania zapisane w wykazie głosowań w protokole sesji (punkt 5) poniżej:

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Drawsko za 2021 r. (XL/264/2022)

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; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Pikula Ireneusz;
Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ; PRZECIW - 0 - WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Drawsko za 2021 r. został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 4h) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. (XL/265/2022)

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski.

 

Wyniki głosowania zapisane w wykazie głosowań w protokole sesji (punkt 6) poniżej:

 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  absolutorium  dla  Wójta  Gminy  Drawsko.  (XL/264/2022)  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; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Pikula Ireneusz;
Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ; PRZECIW - 0 - WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
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- Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko został przyjęty jednogłośnie.

- R. Jabłonowski - „Bardzo serdecznie gratuluję Panu Wójtowi jednogłośnego udzielenia absolutorium
za rok 2021. Mam nadzieję, że za rok jak się spotkamy w tym samym miejscu o tej samej porze, po
realizacji tegorocznego trudnego budżetu gminy będziemy mogli również pogratulować i wręczyć taki
bukiet kwiatów. Bardzo proszę o przekazanie życzeń i gratulacji dla wszystkich pracowników Urzędu
Gminy  Drawsko,  dla  wszystkich  instytucji  gminnych,  dzięki  którym  budżet  mógł  się  właściwie
zrealizować, a Rada Gminy Drawsko mogła podjąć jednogłośne absolutorium” .

- B. Niezborała- „…Jednogłośne absolutorium to duży bodziec do dalszej pracy. Podziękowania należą
się również wszystkim tym, którzy pracują na rzecz Samorządu Gminy Drawsko i za to im bardzo
serdecznie dzisiaj dziękuję. Idziemy dalej…”.

Ad. pkt. 5a

a) Uchwałę nr XL/266/2022 w sprawie  zmiany budżetu gminy na 2021 r. przegłosowano
jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 7.

Ad. pkt. 5b

Uchwałę nr XL/267/2022 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033 przegłosowano
jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 8.

Ad. pkt. 5c

Uchwałę nr XL/268/2022  w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na
rok szkolny 2022/2023  przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-
punkt 9.

Ad. pkt. 5d

Uchwałę nr XL/269/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/258/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. w
sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drawsko stowarzyszeniom
ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Drawsko, trybu postępowania
w sprawie udzielonej dotacji i sposobu jej rozliczania (XL/269/2022)  przegłosowano jednogłośnie -
wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 10.

 

Ad. pkt. 5e

Uchwałę nr XL/270/2022  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie przegłosowano jednogłośnie - wykaz
głosowań w wykazie głosowań-punkt 11.

 

Ad. pkt. 5f

Uchwałę nr XL/271/2022 w sprawie negatywnej opinii projektu Audytu krajobrazowego 2
województwa wielkopolskiego w zakresie terenu dotyczącego Gminy Drawsko ustanawiającego
Nadnotecki Park Krajobrazowy przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie
głosowań-punkt 12.
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Ad. pkt. 6 Wolne wnioski i informacje

 

Szczegółowy przebieg sesji pod linkiem

youtu.be/hJe0QSkF8kY

 

 

Ad. pkt. 12

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. 17.45.

 

    Protokołowała:                                                                         Prowadził:

    Sylwia Marek                                                                   Ryszard Jabłonowski

Kierownik Referatu Organizacyjnego                   Przewodniczący Rady Gminy Drawsko

 

          

sporządził
Sylwia Marek przewodniczący

https://youtu.be/hJe0QSkF8kY

