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Drawsko Pomorskie, dnia 24 luty 2020 r. 

Informacja o pracy Burmistrza Drawska Pomorskiego 

w okresie międzysesyjnym nuty 2020/ 

Spotkania, zabrania uroczystości:  

1. CSWL Oleszno — płk. Marek Gmurski 

2. Norbert  Zbróg — sieć  szlaków karawaningowych, 

3. Konferencja „Perspektywy rozwoju internetu rzeczy — samorząd przyszłości"- Stargard, 

4. Otwarcie świetlicy w miejscowości Nętno, 

5. Odprawa roczna KPP Drawsko Pomorskie- Karwice, 

6. Konferencja - powiat drawski otwarty na potrzeby osób niepełnosprawnych, 

7. Spotkanie w sprawie Lokalnego Planu Ekonomii Społecznej, 

8. Spotkanie w wnioskodawcami Budżetu Obywatelskiego 2020, 

9. IV Forum Gmin Związanych z Obecnością  Wojsk Sojuszniczych- Drawsko Pomorskie, 

10. Bieżące spotkania z mieszkańcami Gminy Drawsko Pomorskie, 

W okresie międzysesyjnym wydano następujące zarządzenia:  

1. Nr 16/2020 w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 

2020, 

2. Nr 17/2020 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, 

3. Nr 18/2020 w sprawie powołania zespołu spisowego oraz ustalenia sposobu i harmonogramu 

inwentaryzacji zdawczo-odbiorczych świetlicy w miejscowości Dolgie stanowiących majątek 

gminy Drawsko Pomorskie, 

4. Nr 19/2020 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez 

gminę  Drawsko Pomorskie, w tym terminów składania dokumentów, 
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5. Nr 20/2020 w sprawie Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych 

w Gminie Drawsko Pomorskie, 

6. Nr 21/2020 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń  

Socjalnych przy Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, 

7. Nr 22/2020 w sprawie Regulaminu szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami 

majątku ruchomego Gminy Drawsko Pomorskie, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, 

przekazania i darowizny, a także likwidacji, 

8. Nr 23/2020 w sprawie powołania stałej komisji do oceny przydatności i wyceny oraz 

likwidacji zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy 

Drawsko Pomorskie, 

9. Nr 25/2020 w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na 

rok 2020, 

10. Nr 26/2020 w sprawie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Drawsko Pomorskim, 

11. Nr 27/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy 

komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych 

konkursów ofert na realizację  zadań  publicznych gminy Drawsko Pomorskie, 

12. Nr 28/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą  "Projekt Logotypu Magazynu Solnego 

w Drawsku Pomorskim", 

13. Nr 29/2020 w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu 

Świadczeń  Socjalnych Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, 

14. Nr 30/2020 w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na 

rok 2020, 

15. Nr 31/2020 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

W zakresie spraw realizowanych przez poszczególne referaty:  

zadania zakończone: 

1. Awaryjna przebudowa przy ul. Słonecznej (zakład Al-Samer), 

2. Postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy usług transportowo-sprzętowych, 

3. Postępowanie przetargowe dotyczące zakupu kruszywa do remontu dróg gruntowych, 

4. Wniosek o środki zewnętrzne na poprawę  bezpieczeństwa przejść  dla pieszych w ciągu DK20 

na terenie Drawska Pomorskiego, 
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5. Zapytanie ofertowe na budowę  instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego — 

projekt, 

6. Wykonanie lampy solarnej oświetlenia drogowego w m. Kumki, 

7. Czynności kontrolne dotyczące realizacji drogi gminnej w m. Jankowo od drogi powiatowej do 

torów kolejowych, 

8. Czynności kontrolne dotyczące realizacji I i II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej z odnogami bocznymi, sieci wodociągowej z odnogami bocznymi na osiedlu 

domów jednorodzinnych w rejonie ulic Gdyńska — Zakopiańska w Drawsku Pomorskim. 

zadania w trakcie realizacji: 

9. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego -Witkiewicza- Siemiradzkiego-Grottgera 

w Drawsku Pomorskim - II etap (Przebudowa ulicy Witkiewicza), 

10. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza - etap II, 

11. Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m. Borne do zabudowań  w m. Jutrosin, 

12. Przebudowa budynku usługowego ze zmianą  sposobu użytkowania na świetlicę  i remizę  

w m. Zagozd, 

13. Przygotowanie zapytania ofertowego na projekt drogi gminnej w m. Woliem°, 

14. Przygotowanie zapytania ofertowego na projekt drogi gminnej ul. Sadowej, 

15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę  wraz ze zmianą  sposobu użytkowania 

świetlicy w Jeleninie, 

16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę  drogi gminnej w Nętnie, 

17. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę  nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na 

osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku , 

18. Przygotowywanie postępowania dotyczącego budowy instalacji fotowoltaicznych na gminnych 

obiektach oświatowych w Drawsku Pomorskim, 

19. Przygotowywanie postępowania dotyczącego przebudowy kotłowni gazowej w przedszkolu na 

ul. Chrobrego w Drawsku Pomorskim, 

20. Przygotowywanie postępowania dotyczącego budowy kotłowni w budynku szkoty 

podstawowej w Ostrowicach, 

21. Przygotowywanie materiału do postępowania dotyczącego remontów szkól, 

22. Wniosek o środki zewnętrzne na przebudowę  nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. 

Polnej — II etap, 

23. Czynności kontrolne dotyczące realizacji drogi gminnej w m. Jankowo od drogi powiatowej do 

torów kolejowych, 
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24. Czynności kontrolne dotyczące realizacji I i II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej z odnogami bocznymi, sieci wodociągowej z odnogami bocznymi na osiedlu 

domów jednorodzinnych w rejonie ulic Gdyńska — Zakopiańska w Drawsku Pomorskim, 

25. Przygotowanie przebudowy chodnika przy ul. Słowackiego w Drawsku Pomorskim w ramach 

budżetu obywatelskiego, 

26. Bieżące wydawanie decyzji dotyczących spraw Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego, 

27. Wykonywanie czynności związanych z zakończeniem inwestycji wykonanych w 2019 r, 

28. Przygotowywanie planu remontów dróg utwardzonych, 

29. Bieżące naprawy oświetlenia na terenie gminy, 

30. Ogłoszono przetargi na sprzedaż  czterech działek przeznaczonych pod budownictwo 

jednorodzinne położonych przy ul. Orfickiej w Drawsku Pomorskim. 

31. Dokonano sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwóch dziatek 

budowlanych położonych przy ul. Wywiórskiego za łączną  kwotę  123.700 zł. netto oraz lokalu 

mieszkalnego przy pl. Konstytucji 14 na rzecz najemcy za cenę  28.599,55 zł. 

32. Sporządzono wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę  na czas 

nieoznaczony ogródków warzywnych oraz zawarto umowy dzierżawy przedmiotowych 

nieruchomości. 

33. Uzyskano pozytywną  opinię  Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Drawsku 

Pomorskim w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Drawsko Pomorskie dla terenów obejmujących część  obrębów geodezyjnych nr 7, 10, 11 i 12. 

34. Wszczęte zostały postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej w ul. Orfickiej, sieci 

wodociągowej w ul. Rzemieślniczej i wylotu kanalizacji deszczowej w miejscowości Dolgie 

oraz o ustaleniu warunków zabudowy dla budowy budynku jednorodzinnego w miejscowości 

Dolgie. 

35. Realizowano prace związane z przygotowaniem wydarzenia ekologicznego pn. ,.Spotkania 

nad Drawą", czego efektem jest organizacja drugiego wykładu poświęconego tematyce 

przyrodniczej w dn. 25 lutego 2020 r. z udziałem popularnego przyrodnika Pana Marcina 

Kostrzyńskiego. To już  drugie spotkanie w ramach projektu ekologicznego organizowanego 
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przez Burmistrza Drawska Pomorskiego za pośrednictwem Referatu Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

36. Zrealizowano wydarzenie ekologiczne pn. „Eko-Walentynki" w dniu 14 lutego b.r. polegające 

na odbiorze elektroodpadów od mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie. Podczas akcji 

zebrano ponad pól tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Akcja została 

zorganizowana przy współpracy CZG R-XXI i  ATE Sp.  z o. o. Spółka Jawna. 

37. Zorganizowano zakup dodatkowych dwóch czujników jakości powietrza, które zostaną  

zainstalowane przy ul. Starogrodzkiej w Drawsku Pomorskim oraz w Ostrowicach. 

38. 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. 

39. Rozliczono dotację  celową  za 2019 rok udzielonej w ramach Porozumienia Międzygminnego 

między Miastem Białogard a Gminą  Drawsko Pomorskie, którego przedmiotem umowy było 

zapewnienie bezdomnym zwierzętom wyłapanym na obszarze gminy Drawsko Pomorskie 

opieki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt SOS w Klępinie Bialogardzkim; 

40. Rozstrzygnięto 2 konkurs ofert na realizację  w 2020 roku zadania publicznego w formie 

wspierania wykonania zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym pn.: „Profilaktyka przez sport", przyznano dotację: 

a. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OYAMA w Drawsku Pomorskim — 

4 730,00, 

b. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk" w Drawsku Pomorskim — 10000,00, 

c. Klub Piłkarski Drawsko Pomorskie —5 000,00, 

d. Stowarzyszenie Sportowe „Sokół" w Suliszewie —8 000,00; 

41. Organizacja biegu LUBIE  ULTRA TRAIL  —50 km, 

42. Organizacja 4 turniejów sportowych w okresie ferii, 

43. Przygotowanie i organizacja IV Forum Gmin Poligonowych, 

44. Przygotowanie konkursu na obsługę  ratowniczą  w sezonie kąpielowym, 
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45. Przygotowanie scenariusza uroczystości na 4 marca i rozpoczęcie przygotowań, 

zaproszenia, ustalenia i szczegóły m.in. współpraca z Amerykanami w zakresie koncertu 

46. Udostępniono ekspozycję  regionalną  w Magazynie Solnym dla ponad 400 osób; muzeum 

odwiedziły 3 grupy ze szkól w ramach zajęć  z edukacji regionalnej, turyści oraz mieszkańcy 

Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie; 

47. W dniu 31 stycznia odbyło się  spotkanie autorskie z językoznawcą  z  prof.  Haliną  Zgółkową, 

pracownikiem naukowym uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu — organizator 

Stowarzyszenie Meander; 

48. W dniu 7 lutego w Magazynie Solnym odbyta się  sesja w ramach IV Forum Gmin 

Związanych z Obecnością  Wojsk Sojuszniczych; 

49. W okresie ferii zimowych przeprowadzono warsztaty dla dzieci: w dniach 10-14 lutego 

warsztaty plastyczne  pt.  "Zrób to sam", a w dniach 17-21 warsztaty ruchowe  pt.  "Cudowne 

lata 90- te, czyli zabawy z dzieciństwa moich rodziców"; 

50. Udostępniono salę  konferencyjną  Magazynu Solnego na potrzeby Stowarzyszenia 

Pszczelarzy; 

51. Ogłoszono konkurs na logotyp Magazynu Solnego; 

52. Wzbogacono zasoby ekspozycyjne o prezentację  obrazów i grafik przedstawiających miasto 

w różnych okresach; 

Ponadto:  

Złożono wnioski o dofinansowanie: 

53. Przebudowę  ulicy Polnej, Ogrodowej, Spokojnej — Fundusz Przebudowy Dróg Lokalnych — 

projekt znalazł  się  na liście zadań  rekomendowanych do dofinansowania przekazanej przez 

wojewodę  do ministerstwa. 

54. Zadania wodno-kanalizacyjnego — Program Rozwoju Obszarów Wiejskich -- zadanie 

umieszczono na liście zadań  do dofinansowania. 

Zadania rozliczone: 

55. Przebudowa drogi gminnej w Jankowie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich — 

pomyślnie przebiegła procedura kontroli realizacji projektu. Zadanie zakończone. 
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Zadania z dofinansowaniem w realizacji: 

56. 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. 

57. Przebudowa ulicy Mickiewicza w Drawsku Pomorskim — Fundusz Przebudowy Dróg 

Lokalnych. Roboty budowlane rozpoczęty się  w lutym. Na bieżąco przesyłane są  raporty 

miesięczne i harmonogramy rzeczowo-finansowe 

58. Wniosek o dofinansowanie wymiany pieców — Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego — opublikowano decyzja o przyznaniu dofinansowania, procedowane 

jest podpisanie umowy, przygotowano uchwalę  z regulaminem i wzorami dokumentów do 

przeprowadzenia konkursu dla mieszkańców. Konkurs dla mieszkańców ogłoszony. 

59. Wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych — Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego — opublikowano decyzja 

o przyznaniu dofinansowania, procedowane jest podpisanie umowy, przygotowano uchwalę  

z regulaminem i wzorami dokumentów do przeprowadzenia konkursu dla mieszkańców. 

Konkurs dla mieszkańców ogłoszony. 

60. Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Regi (projekt partnerski) — Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

Uzyskano akceptację  IR na zmianę  terminów rozpoczęcia i zakończenia zadań. Przekazano 

informację  do wydziałów merytorycznych o konieczności rozpoczęcia realizację  

zaplanowanych inwestycji. 

61. Wniosek na realizację  zajęć  sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 

we wszystkich szkotach podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie— gmina otrzymała 

dofinansowanie jako jedna z trzech gmin województwa zachodniopomorskiego. Zajęcia 

rozpoczynają  się  od 2 marca. 

Drawsko Pomorskie, 24.02.2020 r 
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