
1

Sporządzono: 05-05-2020

Protokół z sesji

XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko
data posiedzenia: 29-04-2020

miejsce posiedzenia: Gminna Sala Gimnastyczna w Drawsku

Porządek obrad

Sprawy regulaminowe1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesjiA.
Uchwalenie porządku obrad XVIII 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.

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza2.
Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.3.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033.4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 95.
marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z
o.o. składników majątkowych.
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości6.
przedsiębiorcom którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz7.
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko.
Podjęcie uchwały w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko.8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości9.
oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 367/21 i nr 367/23 położonych w obrębie Pęckowo
zajętych na drogę dojazdową.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu10.
zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej
Wolne wnioski i informacje.11.
Zakończenie.12.

Wykaz głosowań

Uchwalenie porządku obrad XVIII zwyczajnej sesji1.
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 ;
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PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym2.

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 sesji3.

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 przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza4.
Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych. (XVIII/117/2020)

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 2020 r. (XVIII/118/2020)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 uchwały WPF na lata 2020-2033. (XVIII/119/2020)6.

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 uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 97.
marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z
o.o. składników majątkowych.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 0
ZA - 15 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
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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 przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości8.
przedsiębiorcom którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

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 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz9.
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko.

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 Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko.10.

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 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości11.
oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 367/21 i nr 367/23 położonych w obrębie Pęckowo
zajętych na drogę dojazdową.

odrzucono przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 15 ), nieobecni: 0
ZA - 0 -
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania12.
przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej

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 -
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Przebieg sesji

Ad. pkt. 1

XVIII 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 XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko w
wykazie głosowań - punkt 1.

Ad.pkt. 1b

XVIII zwyczajna sesja poprzedzona została wspólnym posiedzeniem stałych komisji rady, na którym
przedstawiono szeroki zakres tematyczny obrad.

Mimo, że Radni Rady Gminy Drawsko byli  na bieżąco informowani o podejmowanych krokach w
związku  z  pandemią,  wiodącym  tematem  spotkania  była  sytuacja  epidemiologiczna  w  Gminie
Drawsko, którą w szczegółach omówił Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała: „Na dzień 29 kwietnia
2020 r. na terenie Gminy Drawsko sześć osób objętych jest kwarantanną. Najważniejszą informacją
związaną  ze  stanem epidemii  na  terenie  gminy  jest  fakt,  iż  do  tej  pory  nie  wykryto  żadnych
pozytywnych wyników związanych z zarażeniem na „koronowirusa”. Liczba kwarantann w ostatnim
czasie systematycznie się zmniejsza;  większość izolacji  na terenie naszej  gminy związana jest  z
powrotami  zza  granicy.  Za  wszelkie  działania  związane  z  kwarantanną  oraz  nadzorem
epidemiologicznym odpowiada Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, która każdego dnia
przekazuje dane dotyczące Gminy Drawsko do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Drawsku. Wszelkie informacje na bieżąco konsultowane są z Policją, która nadzoruje osoby objęte
kwarantanną.  W tej  sytuacji  pozostaję  również w codziennym kontakcie z  Powiatowym Centrum
Zarządzania Kryzysowego.”

Stan epidemiczny

Przekazując kolejne informacje o  sytuacji  epidemiologicznej  w naszej  gminie  Wójt  poinformował,
że przez ten trudny czas epidemii sprawnie działał powołany w dniu 11 marca br. Gminny Zespół ds.
Zarządzania  Kryzysowego,  w  skład  którego  wchodzą:  pracownicy  urzędu,  dyrektorzy  szkół  i
przedszkola, prezes ZKiW sp. z o.o. w Drawsku, dyrektor GOKTiR –BP , Kierownik GOPS, kierownik
Posterunku  Policji  i  Gminny  Komendant  OSP.  Nad  koordynacją  działań  Zespołu  czuwa  Henryk
Kolasiński Podinspektor UG.

Wraz  z  decyzjami  rządu  sukcesywnie  zawieszano  działania  bibliotek,  świetlic  wiejskich,
funkcjonowanie  sali  gimnastycznej,  obiektów  sportowych  i  turystycznych,  Klubu  Senior+;
zrezygnowano z wszelkiego rodzaju wydarzeń i spotkań z mieszkańcami; wprowadzono zakaz handlu
na targowiskach.

Zgodnie z decyzją premiera przedłużono termin zamknięcia placówek oświatowych (szkół, przedszkoli,
żłobków) do 26 maja br. Przejściowy system oświaty narzucił  zajęcia zdalne, z realizacją których
musieli sobie poradzić nie tylko nauczyciele, ale również uczniowie i ich rodzice. W miejscach na
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terenie naszej gminy, gdzie nie ma Internetu informacje przekazywane są przez telefon lub w inny
uzgodniony przez obie strony sposób komunikacji.

Szczegółowe  informacje  o  trwającym  zdalnym  systemie  nauczania  na  podstawie  danych
zgromadzonych od dyrektorów otrzymali radni od Moniki Dolnej - Kierownika Referatu Kadr, Płac i
Oświaty Urzędu Gminy.

Na tą rzeczywistość nauczania udało się nam pozyskać 60 tys. zł na zakup 22 laptopów dla szkół z
oprogramowaniem, z projektu „Zdalna Szkoła”, realizowanego ze środków europejskich z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników ograniczono funkcjonowanie Urzędu Gminy
Drawsko oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, najpierw do Punktu Obsługi Klienta, obecnie do
skrzynki podawczej i kontaktu telefonicznego i mailowego pozwalającego na ewentualne umówienie
wizyty tylko w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki. Zarówno GOPS, jak i Urząd nie mają żadnych
opóźnień  w  płatności  świadczeń  i  terminowości  załatwiania  petentów.  Ograniczono  również
funkcjonowanie biura Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku oraz w zakresie odczytu liczników.

Dla  zachowania  ostrożności  higienicznej  oraz  ograniczając  potrzebę  działań  promocyjnych
przedświąteczny  numer  „Panoramy  Ziemi  Drawskiej”  wydano  tylko  w  wersji  elektronicznej.

Władze  Gminy  zadecydowały  o  odwołaniu  Dni  Gminy  Drawsko  wraz  z  sztandarową  imprezą  –
Odlotowym Festynem Grzybowym „Grzyby, las wokół nas”. O decyzji co do poszczególnych imprez
poinformujemy oddzielnie po konsultacji z poszczególnymi sołectwami.

 Wójt słowa podziękowania skierował do Sołtysa wsi Drawsko Tadeusza Babiaka, który jako pierwszy
wsparł urząd i mieszkańców 150 maseczkami ochronnymi.

Kolejne,  zakupione  przez  urząd  maseczki  trafiły  do  grupy  najbardziej  potrzebujących  –  Seniorów
powyżej 60 roku życia za pośrednictwem sołtysów i członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego -
dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie w zaistniałej sytuacji.

W środki ochrony i dezynfekcji zostały zabezpieczone także jednostki OSP z terenu gminy. Krytycznym
momentem na  terenie  naszej  gminy  było  zachorowanie  na  koronawirusa  lekarza  rodzinnego  w
Drawsku.  Sytuacja  okazała  się  jednak  na  tyle  pozytywna,  ponieważ  nie  spowodowała  dalszych
zachorowań, a dzięki wsparciu Centrum Medycznego w Wieleniu i Przychodni Lekarskiej w Krzyżu
mieszkańcy Gminy Drawsko mogli korzystać z teleporad i otrzymywać potrzebne recepty.

Wójt  poinformował,  że  o  każdych,  nawet  najmniejszych  działaniach  będziemy  jak
dotychczas informować na bieżąco przez stronę internetową, facebooka gminy i Wójta
Gminy Drawsko. 

Inwestycje

Wójt podczas komisji i sesji poinformował również o inwestycjach realizowanych t.j. o zakończeniu
budowy ulicy Szacherskiego w Drawsku i kończących się pracach adaptacji pomieszczeń w budynku
Szkoły Podstawowej przy ulicy Nadnoteckiej w Drawsku na gabinety lekarskie i poradnię „K”.

W szczegółach omówiono również przygotowanie obiektów sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
do sezonu letniego oraz stan obiektów oświatowych.

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko zarządził głosowanie.
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Wykaz głosowania w protokole w wykazie głosowań - punkt 2.

Ad. pkt. 1c

- Obecny radny powiatu Krystian Kawczyński nie zabrał głosu.

Ad.pkt. 1d

-E.Wiewiórka odczytał informację z wykonania protokołu z XVII 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. 2

Uchwała nr XVIII/117/2020  w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza
Kutrzeby  w  Drawsku  poprzez  likwidację  innych  miejsc  prowadzenia  zajęć  dydaktycznych,
wychowawczych  i  opiekuńczych  przegłosowano  jednogłośnie  -  wykaz  głosowań  w  wykazie
głosowań-punkt 4.

Ad. pkt. 3

Uchwała  nr  XVIII/118/2020  w   sprawie  zmiany  budżetu  gminy  na  2020  r.  przegłosowano
jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 5.

Ad. pkt. 4

Uchwała  nr  XVIII/119/2020 w sprawie  zmiany  uchwały  WPF na  lata  2020-2033  przegłosowano
jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 6.

Ad. pkt. 5

Uchwała nr XVIII/120/2020 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9
marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z
o.o. składników majątkowych przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie
głosowań-punkt 7.

Ad. pkt. 6

Uchwała nr XVIII/121/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
przedsiębiorcom  którym  płynność  finansowa  uległa  pogorszeniu  w  związku  z  ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przegłosowano jednogłośnie - wykaz
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głosowań w wykazie głosowań-punkt 8.

Ad. pkt. 7

Uchwała nr XVIII/122/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko przegłosowano jednogłośnie - wykaz
głosowań w wykazie głosowań-punkt 9.

Ad. pkt. 8

Uchwała  nr  XVIII/123/2020  w  sprawie   Oceny  Zasobów  Pomocy  Społecznej  w  Gminie
Drawsko  przegłosowano  jednogłośnie  -  wykaz  głosowań  w  wykazie  głosowań-punkt  10.

Ad. pkt. 9

Uchwała  nr  XVIII/124/2020 w sprawie  wyrażenia  zgody  na  przyjęcie  darowizny  nieruchomości
oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 367/21 i nr 367/23 położonych w obrębie Pęckowo zajętych
na drogę dojazdową przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt
11.

 

Ad. pkt. 10

Uchwała  nr  XVIII/125/2020  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Drawsko,  wieś  Pęckowo  w  rejonie  ulicy
Ogrodowej   przegłosowano  jednogłośnie  -  wykaz  głosowań  w  wykazie  głosowań-punkt  12.

Ad. pkt. 11 Wolne wnioski i informacje

Szczegółowy przebieg sesji pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=bZuOtcghwmc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1EIE6B
d86uLdCZwC_pyA_ordVbW-Zg3q8h-eNVpzmWmLIVCxb2hTYGZWM

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. 16.20.

 

    Protokołowała:                                                                         Prowadził:

    Sylwia Marek                                                                   Ryszard Jabłonowski

Kierownik Referatu Organizacyjnego                   Przewodniczący Rady Gminy Drawsko
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sporządził
Sylwia Marek przewodniczący


