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Sporządzono: 06-10-2021

Protokół z sesji

XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko
data posiedzenia: 29-09-2021

miejsce posiedzenia: sala narad Urzędu Gminy Drawsko

Porządek obrad

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

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:2.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXXI/205/2021)A.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033. (XXXI/206/2021)B.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dlaC.
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. (XXXI/207/2021)
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomościD.
oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 732/6 i nr 732/10 położonych w obrębie
Drawsko, we wsi Drawski Młyn, zajętych na drogę dojazdową. (XXXI/208/2021)
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn.E.
(Akacjowa) (XXXI/209/2021)
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn.F.
(Brzozowa) (XXXI/210/2021)

Wolne wnioski i informacje.3.
Zakończenie.4.

Wykaz głosowań

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

obecni: 15 (nieoddane: 2 ), nieobecni: 0
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Graj Radosław ; Jabłonowski Ryszard ; Jerzy
Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; 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: 15 (nieoddane: 1 ), nieobecni: 0
ZA - 14 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
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Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.3.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 1 ), nieobecni: 0
ZA - 14 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; 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 2021 r. (XXXI/205/2021)4.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 1 ), nieobecni: 0
ZA - 14 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; 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 2021-2033. (XXXI/206/2021)5.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 1 ), nieobecni: 0
ZA - 14 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu6.
Czarnkowsko-Trzcianeckiego. (XXXI/207/2021)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 1 ), nieobecni: 0
ZA - 14 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; 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 nieruchomości7.
oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 732/6 i nr 732/10 położonych w obrębie Drawsko, we
wsi Drawski Młyn, zajętych na drogę dojazdową. (XXXI/208/2021)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 1 ), nieobecni: 0
ZA - 14 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn. (Akacjowa)8.
(XXXI/209/2021)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 15 (nieoddane: 1 ), nieobecni: 0
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ZA - 14 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Madaj Roman; Magdziarz Łucja;
Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; Sauermann Joanna; Wiewiórka Edward ;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn. (Brzozowa)9.
(XXXI/210/2021)

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 -

Przebieg sesji

Ad. pkt. 1a

XXXI 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. 1b

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

Uwag nie było.

Wykaz głosowania dot. uchwalenia porządku obrad XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko w
wykazie głosowań - punkt 1. Ręcznie z uwagi na problemy techniczne tableta zagłosował (głos za)
Piotr Kwita oraz Włodzimierz Gapski (głos za). Ostatecznie "za" głosowało 15 radnych. 

Ad.pkt. 1c

  Wójt  w przedstawionej  informacji  o pracy w przerwie między sesjami poinformował radnych o
odbytych spotkaniach i wydarzeniach minionego okresu:

- 31 sierpnia – rada budowy dot. przebudowy SP w Chełście,

- 2 września – zebranie wiejskie w Kwiejcach Nowych,

- 3 września - Mistrzostwa Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Piłce Nożnej w kategorii Żaka, 

-  5 września Dożynki Gminno-Parafialne w Piłce,

- 8 września zebranie wiejskie w Kawczynie i Pełczy,

- 9 września – XX-lecie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Nakle,

- 10 września – Narodowe Czytanie,
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- 11 września – Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Zarządu Gminnego OSP RP w Drawsku,

- 12 września – III Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie,

- 15 września – zebranie wiejskie w Pęckowie i Piłce,

- 16 września – zebranie wiejskie w Chełście i Moczydłach,

- 17 września – zebranie wiejskie w Drawsku,

- 22 września – zebranie wiejskie w Kamienniku i Kwiejcach,

- 26 września – Turniej Tenisowy w Drawskim Młynie,

- 27 września - rada budowy dot. przebudowy SP w Chełście,

- 27 września  - zebranie wiejskie w Marylinie i w Drawskim Młynie,

-28  września  –  spotkanie  z  Mariuszem  Remerem  Kierownikiem  Rejonu  Dróg  Wojewódzkich  w
Czarnkowie WZDW w Poznaniu,

- 29 września – udział w akcji czytania bajek w przedszkolu w Kawczynie.

W zakresie inwestycji Wójt poinformował o realizacji:

- przebudowy SP w Chełście  - na ukończeniu,

- budowy ścieżki rowerowej  Chełst – Kawczyn - na ukończeniu,

- budowy ścieżki rowerowej Drawsko – Krzyż – planowane są rozmowy z rolnikami, co do poruszania
się wykonawcy na gruntach przy ścieżce,

- przebudowy ulicy Polnej w Pęckowie – prace rozpoczną się w najbliższym czasie,

- budowy dróg w Kwiejcach Nowych i Kamienniku – zakończenie planowane do końca października,

- inwestycji budowy wiaty z przystanią w Marylinie – rozpoczęte prace.

W przypadku dróg wojewódzkich:

-  został wykonany projekt dokumentacyjny remontu drogi wojewódzkiej  nr 181 z Niegosławia do
Drawska i z Drawskiego Młyna do Wielenia,

-  w planach na przyszły rok jest  przebudowa drogi  na odcinku 1 km nr 133 Borzysko Młyn do
Sierakowa.

Ponadto  Wójt  odniósł  się  do  informacji  od  mieszkańców  dot.  planów  budowy
biogazowni na terenie Drawska: „Na ten moment do Urzędu Gminy Drawsko nie wpłynęła żadna
oficjalna  informacja,  pismo,  wniosek,  czy  dokumentacja  dot.  ewentualnej  budowy  biogazowni  na
terenie wsi Drawsko; nie rozpoczęła się żadna procedura administracyjna. Informacja dotarła do nas
od  mieszkańców,  którzy   odmówili  przedstawicielom  firmy,  która  składała  im  propozycję  dzierżawy
terenu pod budowę biogazowni. Co istotne,  mowa jest o biogazowni, a nie spalarni, bo temat jest
przez naszych mieszkańców mylony.  Chodzi o biogazownię. Na podstawie tych informacji wiemy, że
firma porusza się po terenie Drawsko Wybudowanie , w stronę Drawskiego Młyna i Pęckowa– tereny
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od kapliczki w stronę Pęckowa i Drawskiego Młyna. W związku ze szczątkowymi informacjami na ten
temat jako gmina działamy po „omacku”, analizując możliwości i informacje. Dzięki mieszkańcom
jesteśmy w posiadaniu danych tej firmy i nie mamy żadnego potwierdzenia, czy ktokolwiek na dzień
dzisiejszy  podpisał  umowę  dzierżawy.  Obszar,  którym  firma  się  interesuje  nie  ma  ustanowionego
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  w  związku  z  tym jakiejkolwiek  czynności
rozpoczynają  się  od  decyzji  warunków  zabudowy,  która  wydaje  gmina,  a  to  się  jeszcze  nie
zadziało….”.

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko zarządził głosowanie.

Wykaz głosowania w protokole w wykazie głosowań - punkt 2. Ręcznie z uwagi na problemy
techniczne tableta zagłosował (głos za) Piotr Kwita. Ostatecznie "za" głosowało 15 radnych.

Ad. pkt. 1d

- Informacje z prac Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego przedstawił Krystian Kawczyński. 

Ad.pkt. 1e

-E. Wiewiórka odczytał informację z wykonania protokołu z XXX 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. Ręcznie z uwagi na problemy
techniczne tableta zagłosował (głos za) Piotr Kwita. Ostatecznie "za" głosowało 15 radnych.

Ad. pkt. 1f

Interpelacji nie było. 

Ad. pkt. 1g

Wójt odniósł się do zapytania radnego dot. zaciągniętych kredytów przez gminę. 

Ad. pkt. 2a

Uchwałę nr XXXI/205/2021 w  sprawie  zamiany budżetu gminy na rok 2021 przegłosowano
jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 4.  Ręcznie z uwagi na problemy
techniczne tableta zagłosował (głos za) Piotr Kwita. Ostatecznie "za" głosowało 15 radnych.

Ad. pkt. 2b

Uchwałę nr XXXI/206/2021 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033 przegłosowano
jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 5.  Ręcznie z uwagi na problemy
techniczne tableta zagłosował (głos za) Piotr Kwita. Ostatecznie "za" głosowało 15 radnych.

Ad. pkt. 2c

Uchwałę nr XXXI/207/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P” w 2021
roku przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 6.  Ręcznie z
uwagi na problemy techniczne tableta zagłosował (głos za) Piotr Kwita. Ostatecznie "za" głosowało 15



6

radnych.

Ad. pkt. 2d

Uchwałę nr XXXI/208/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 732/6 i nr 732/10 położonych w obrębie Drawsko, we wsi
Drawski Młyn, zajętych na drogę dojazdową przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w
wykazie głosowań-punkt 7.  Ręcznie z uwagi na problemy techniczne tableta zagłosował (głos za)
Piotr Kwita. Ostatecznie "za" głosowało 15 radnych.

Ad. pkt. 2e

Uchwałę nr XXXI/209/2021 w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn (Akacjowa)
przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 8.  Ręcznie z uwagi
na problemy techniczne tableta zagłosował (głos za) Piotr Kwita. Ostatecznie "za" głosowało 15
radnych.

Ad. pkt. 2f

Uchwałę nr XXXI/210/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn (Brzozowa)
 przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 10.  Ręcznie z uwagi
na problemy techniczne tableta zagłosował (głos za) Piotr Kwita. Ostatecznie "za" głosowało 15
radnych.

Ad. pkt. 4 Wolne wnioski i informacje

Szczegółowy przebieg sesji pod linkiem

www.youtube.com/watch

 

Ad. pkt. 5

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. 17.50.

 

    Protokołowała:                                                                         Prowadził:

    Sylwia Marek                                                                   Ryszard Jabłonowski

Kierownik Referatu Organizacyjnego                   Przewodniczący Rady Gminy Drawsko

 

          

sporządził
Sylwia Marek przewodniczący

https://www.youtube.com/watch?v=QNb2oCnBMrI

