BURMISTRZ
DRAWSKA POMORSKIEGO
Drawsko Pomorskie, dnia 23 marca 2020 r.

Informacja o pracy Burmistrza Drawska Pomorskiego
w okresie międzysesyjnym /marzec 2020/
Spotkania, zabrania uroczystości:
1. Spotkanie z zarządem Osiedla nr 1 w Drawsku Pomorskim,
2. Zebranie soleckie w Suliszewie — wybory uzupełniające do Rady Soleckiej,
3. Obchody 4 marca —75 rocznica zakończenia walk o ziemię drawską,
4. Koncert US ARMY BAND EUROPE,
5. Obchody 5 marca —75 rocznica zakończenia działań wojennych w pobliżu Ostrowie,
6. Dzień Kobiet w sołectwach drawskich,
7. Urząd Marszałkowski — podpisanie umów dotacyjnych w ramach pilotażowego projektu
Zachodniopomorski Program Antysmogowy,
8. Dzień sołtysa — spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi osiedli.

W okresie międzysesyjnym wydano następujące zarządzenia:
1. Nr 32/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania
wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. "Organizacja
działań ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie",
2. Nr 33/2020 w sprawie rozwiązania umowy o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Toruńskiej w Drawsku Pomorskim,
3. Nr 34/2020 w sprawie rozwiązania umowy o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim,
4. Nr 35/2020 w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok
2020,
5. Nr 36/2020 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
6. Nr 37/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu
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i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drawsko Pomorskie, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
7. Nr 38/2020 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
8. Nr 39/2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Usług
Komunalnych w Drawsku Pomorskim,
9. Nr 40/2020 w sprawie zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym,
10.Nr 41/2020 w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok
2020,
11.Nr 42/2020 w sprawie zagospodarowania mienia Gminy Drawsko Pomorskie otrzymanego od
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

W zakresie spraw realizowanych przez poszczególne referaty:
zadania zakończone:
1. Przygotowywanie postępowania dotyczącego przebudowy kotłowni gazowej w przedszkolu na
ul. Chrobrego w Drawsku Pomorskim,
2. Zapytanie ofertowe dotyczące przebudowy chodnika przy ul. Słowackiego w Drawsku
Pomorskim w ramach budżetu obywatelskiego,
3. Przygotowywanie planu remontów dróg utwardzonych,
4. Wniosek o środki zewnętrzne na poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych w ciągu DK20
na terenie Drawska Pomorskiego.

zadania w trakcie realizacji:
5. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego -Witkiewicza- Siemiradzkiego-Grottgera
w Drawsku Pomorskim - II etap (Przebudowa ulicy Witkiewicza),
6. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza - etap II,
7. Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z miejscowości Borne do zabudowań
w miejscowości Jutrosin,
8. Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę
w miejscowości Zagozd,
9. Zapytanie ofertowe na projekt budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żółte,
10. Zapytanie ofertowe na projekt drogi gminnej w miejscowości Woliczno,
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11. Zapytanie ofertowe na projekt drogi gminnej ul. Sadowej,
12.Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania
świetlicy w Jeleninie,
13.Uzgodnienia dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Nętnie,
14. Uzgodnienia dokumentacji technicznej na budowę nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na
osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku ,
15. Przygotowywanie postępowania przetargowego dotyczącego budowy deptaka wzdłuż rzeki
Drawy na odcinku od u1.11 Pułku Piechoty do ul. Słowiańskiej,
16. Przygotowywanie postępowania dotyczącego zagospodarowania miejsc wodowania kajaków
w ramach zadania Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu,
17. Przygotowywanie postępowania dotyczącego budowy instalacji fotowoltaicznych na
gminnych obiektach oświatowych w Drawsku Pomorskim,
18. Przygotowywanie postępowania dotyczącego budowy kotłowni w budynku szkoły
podstawowej w Ostrowicach,
19. Przygotowywanie materiału do postępowania dotyczącego remontów szkól,
20. Wniosek o środki zewnętrzne na przebudowę nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul.
Polnej — II etap,
21. Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego — projekt,
22. Rozpoczęcie działań w ramach corocznych remontów dróg Gminnych gruntowych.
23. Wykonywanie czynności związanych z zakończeniem inwestycji wykonanych w 2019 r,
24. Bieżące naprawy oświetlenia na terenie gminy.
25. Dokonano sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dział ki pod budownictwo
jednorodzinne przy ul. Orlickiej za kwotę 64.000 zł. netto;
26. Rozwiązano ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Świt" w Drawsku Pomorskim umowy
użytkowania wieczystego działek nr 257/15 i 222/12 w obrębie 0006 miasta Drawsko
Pomorskie;
27. Przystąpiono do I etapu realizacji uchwały Nr XXIV/187/2020 Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla części obrębu
Jankowo tj. zawiadomiono instytucje właściwe w sprawie oraz zainteresowane podmioty
o możliwości składania wniosków w przedmiotowej sprawie;
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28. Opublikowano zapytanie ofertowe oraz wybrano najkorzystniejszą ofertę na „Sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla części
obrębów Żółte i Zagozd" za kwotę 12.177 zł. brutto;
29. Rozwiązano z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim
dotychczasową umowę o administrowanie i podpisano na okres do dnia 31 grudnia 2021 r.
umowę dzierżawy lokali mieszkalnych, garaży i budynków gospodarczych wraz z gruntami
pod nimi zajętymi stanowiącymi własność Gminy Drawsko Pomorskie;
30. Przeznaczono zarządzeniami Burmistrza Drawska Pomorskiego do sprzedaży trzy dziatki
położone przy ul. Lubuskiej, działkę położoną w rejonie ul. Wywiórskiego pod zabudowę
jednorodzinną, działkę przy ul. Seminaryjnej stanowiącą wewnętrzną drogę dojazdową i lokal
mieszkalny w budynku przy ul. Sikorskiego w Drawsku Pomorskim oraz do wydzierżawienia
na czas nieoznaczony części dziatek gminnych na cele rolne, warzywne, zielone, garażowe
dla 40 podmiotów i gruntu pod wieżą telekomunikacyjną w Konotopie na okres 10 lat;
31. Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii
kablowej w ul. Orlickiej i sieci wodociągowej w ul. Rzemieślniczej w Drawsku Pomorskim
oraz o ustaleniu warunków zabudowy dla budowy budynku jednorodzinnego w miejscowości
Dolgie.

32. Zainstalowano dwa dodatkowe czujniki jakości powietrza, przy ul. Starogrodzkiej w Drawsku
Pomorskim oraz w Ostrowicach;
33. Realizowano Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Drawsko Pomorskie na lata 2019-2032 oraz uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Drawsko Pomorskie, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej
i sposobu jej rozliczania, poprzez - przyjmowanie wniosków na usuwanie wyrobów
zawierających azbest na 2020 rok;
34. Realizowano Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Drawsko Pomorskie poprzez:
- wydawanie skierowań na zabiegi weterynaryjne,
- wydawanie karmy dla zwierząt zgodnie z ww. programem;
35. Rozpatrywano zgłoszenia dotyczące zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych;
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36. Podpisano

umowy

na

realizację

w

2020

roku

zadania

publicznego

w formie wspierania wykonania zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym pn.: „Profilaktyka przez sport". Umowy podpisano z:
a. MIĘDZYSZKOLNYM UCZNIOWSKIM KLUBEM SPORTOWYM „OYAMA",
b. STOWARZYSZENIEM SPORTOWYM „SOKÓŁ"..
37. Podpisano 17 umów z nauczycielami gminnych placówek oświatowych na prowadzenie zajęć
sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach Programu
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" oraz zajęć sportowych dla uczniów
z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dofinansowanego ze środków
Ministerstwa Sportu.

38. Sporządzono projekt nowego

szlaku z przeznaczeniem dla pojazdów

kempingowo/wyprawowych,
39. Przygotowano zapytanie ofertowe na zakup materiałów promocyjnych gminy,
40. Przygotowano zapytanie ofertowe na zagospodarowanie przystani przy ul. Staszica,
41. Trwa procedura utworzenia kąpielisk w gminie Drawsko Pomorskie,
42. Odwołanie imprez sportowych oraz zamknięcie wszystkich obiektów sportowych, placów
zabaw

świetlic

itd.

w

związku

z

epidemią

COVID-19.

43. Udostępniono ekspozycję regionalną w Magazynie Solnym dla ponad 180 osób;
44. W dniu 29 lutego odbyło się spotkanie autorskie promujące zbiór reportaży pt. „Zoom
najbliższego świata" z redaktor Aleksandrą Radecką — organizator Stowarzyszenie
Meander;
45. W dniu 4 marca w Magazynie Solnym odbyto się otwarcie wystawy pt. "Drawsko
Pomorskie - Moje Miasto" przygotowanej z okazji 75. rocznicy zakończenia walk o Ziemię
Drawską;
46. rozstrzygnięto postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy na „Aktualizację Gminnej
Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy
Drawsko Pomorskie na lata 2021 — 2024";
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Ponadto:
Podpisano umowy dotacyjne:
47. Umowa na dofinansowanie wymiany pieców (354 000,00 z1) — Regionalny Program
Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.
48. Umowa na dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych (246 000,00 zł.) —
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Zadania z dofinansowaniem w realizacji:
49. Przebudowa ulicy Witkiewicza w Drawsku Pomorskim — Fundusz Przebudowy Dróg
Lokalnych. Wybrano wykonawcę inwestycji. Roboty budowlane jeszcze się nie rozpoczęły. Na
bieżąco przesyłane są raporty miesięczne i harmonogramy rzeczowo-finansowe.
50. Przebudowa ulicy Mickiewicza w Drawsku Pomorskim — Fundusz Przebudowy Dróg
Lokalnych. Roboty budowlane rozpoczęły się w lutym. Na bieżąco przesyłane są raporty
miesięczne i harmonogramy rzeczowo-finansowe
51. Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Regi (projekt partnerski) — Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego.

Drawsko Pomorskie, 23.03.2020 r
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