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Drawsko Pomorskie, dnia 10 marca 2020 r. 

PR.0003.1.2020.MZ 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Drawsku Pomorskim 
Ireneusz Gendek 

Dotyczy: interpelacje radnego złożone podczas sesji w dniu 28 lutego 2020 r. 

W odpowiedzi na pismo nr Og.0003.5.2020.AB z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie 
interpelacji radnego Roberta Kowalczyka złożonej podczas sesji w dniu 28 lutego 2020 r. 
Burmistrz Drawska Pomorskiego informuje, że na utrzymanie świetlic w 2019 roku 
wydatkowano środki finansowe w następującym podziale: 

1. Świetlice wiejskie prowadzone przez Gminę  Drawsko Pomorskie (Przytoń, Mielenko 
Drawskie, Linowno) - wydatkowano środki finansowe w kwocie 53.212,82 zl. 

2. Świetlice wiejskie oddane w użyczenie dla Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim 
(Suliszewo, Dolgie, Dalewo, Zarańsko, Łabędzie, Gudowo, Nętno) 
koszty wydatkowane na utrzymanie bieżące oraz remonty, konserwacje i wyposażenie 
wyniosło 1.086.580,00 zł. Szczegółowy opis poszczególnych wydatków w załączeniu. 

3. Świetlica w Drawsku Pomorskim przy ul. Gierymskiego 3, finansowana przez Gminę  
Drawsko Pomorskie - wydatkowano środki finansowe w kwocie 
53.670,48 zł. 

Wydatki świetlic wiejskich dotyczą  między innymi opiat za czynsz, wodę, energię  elektryczną, 
utrzymanie opiekuna świetlicy, usługi remontowe i konserwatorskie, coroczne przeglądy 
obiektów. W świetlicy przy ul. Gierymskiego 3 w Drawsku Pomorskim wydatkowane są  środki 
z tzw. „korkowego" (opiat z koncesji na alkohol). Środki te przeznaczone są  na dożywianie i 
zakup artykułów papierniczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach 
w świetlicy, płaca opiekuna, ogrzewanie, energia elektryczna, opłata za telefon, opłata za 
internet i usługi kominiarskie. 

ul. Gen. IM. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie 
tel. 94 344-68-32; fax 94363-31-13 

e-mail: m.zietarska@drawsko.pl,  internet: wunadrawsko.pl  
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Drawsko Pomorskie, 9 marca 2020r. 

Sz. P. 
Krzysztof Czerwiński 
Burmistrz Drawska Pomorskiego 

Ul. Sikorskiego 41 
78-500 Drawsko Pomorskie 

Dotyczy: interpelacje radnego złożone podczas sesji w dniu 28 lutego 2020r. 

Jakie są  wydatki poniesione w roku 2019 na utrzymanie poszczególnych 
świetlic funkcjonujących w gminie Drawsko Pomorskie? 

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim administruje obiektami ( budynkami) 
świetlic na podstawie umów użyczenia zawartych z gminą  Drawsko Pomorskie, które 
określają  zasady korzystania z tych obiektów oraz wymagania dotyczące 
ich użytkowania. Osobą  odpowiedzialną  za powierzone mienie i majątek ruchomy 
jest dyrektor Ośrodka Kultury, pani Jolanta Pluto-Prądzyńska. Na podstawie umów 
ośrodek może korzystać  z dziatki i budynku w celu realizacji działalności statutowej, 
określonej w Statucie Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim. Jest też  zobowiązany 
ponosić  zwykle koszty zarzadzania budynkami zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
Budowlane, w tym prowadzić  wszelkie wymagane dokumentacje dotyczących 
obiektów użyteczności publicznej, koszty ich utrzymania i remontów bieżących. 
Nie może natomiast wynajmować  w nich pomieszczeń  ani oddać  przedmiotu 
użyczenia osobom trzecim bez zgody użyczającego. Gmina, jako użyczający, 
zobowiązana jest natomiast do corocznego przekazywania ośrodkowi środków 
finansowych na prowadzenie działalności statutowej użyczonego obiektu i pokrycie 
kosztów utrzymania. 

Wymienione koszty są  bardzo różne i zależą  od wielu czynników, m.in.: stanu 
technicznego budynku, rodzaju systemu grzewczego, rodzaju zaopatrzenia w wodę  
i odprowadzenie ścieków, wyposażenia technicznego budynku, zakresu prowadzenia 
działalności statutowej, wykorzystywania obiektu przez społeczność  lokalną  

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim 
ul. Piłsudskiego 12 
78-500 Drawsko Pomorskie  
NIP  674-121-13-60 REGON 000656752 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
ul. Piłsudskiego 12 
78-500 Drawsko Pomorskie 
tel. 94 36 322 57 

Adres korespondencyjny: 
Centrum Kultury im. Eugeniusza Poniatowskiego 
ul. Dworcowa 2 
78-500 Drawsko Pomorskie  
Tel.  94 34 138 96 
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(wynajmy) itp. Koszty obejmują  następujące rodzaje wydatków (wspólnych 
dla wszystkich lub różnych dla poszczególnych obiektów): 

1. opłatę  za ubezpieczenie budynku (majątek nieruchomy) 
2. opłatę  za ubezpieczenie wyposażenia (majątek ruchomy) 
3. opłatę  podatku od nieruchomości i gruntu 
4. opłatę  podatku rolnego (jeżeli takie grunty przynależą  do użyczonej działki) 
5. opłatę  za dostawę  i zużycie energii elektrycznej 
6. opłatę  za dostawę  wody i odprowadzenie ścieków 
7. opłatę  za wywóz nieczystości płynnych 
8. opłatę  za dostawę  i zużycie gazu ziemnego do ogrzewania i/ lub do celów 

komunalnych 
9. opłatę  za energię  elektryczną  zużytą  do ogrzewania budynku 
10. zakup drewna opałowego 
11. zakup węgla kamiennego 
12.zakup oleju opałowego grzewczego 
13. usługę  transportowo-dostawczą  
14. usługę  nadzoru nad urządzeniami służącymi do ogrzewania obiektów (piece 

gazowe, olejowe i c.o.) 
15.zakup gazu do butli gazowych znajdujących się  na wyposażeniu kuchni 

w świetlicach 
16. usługę  wywozu nieczystości stałych 
17. usługę  monitoringu zewnętrznego (systemu alarmowego) obiektów 
18. usługę  nadzoru i serwisu nad systemami alarmowymi 
19. usługę  serwisowania urządzeń  dla niepełnosprawnych 
20. usługi serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń  i wyposażenia 
21. usługę  przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych 
22. usługę  obowiązkowych przeglądów elektrycznych — p.poż. różnicowych, 

rezystancji 
23. usługę  rocznych przeglądów budowlanych do książki obiektu 
24. usługę  pięcioletnich przeglądów budowlanych do książki obiektu 
25. usługę  badania wody do celów sanitarno-epidemiologicznych 
26.ustugę  wydania lub aktualizacji instrukcji ppoż. dla obiektu (w tym planu 

ewakuacji) 
27. usługę  przeglądów sprawności systemu hydrantów 
28. usługę  wymiany i/lub serwisowania gaśnic 
29.koszt zakupu usługi RTV 
30. koszt zakupu usługi dostawy Internetu 

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim 
ul. Piłsudskiego 12 
78-500 Drawsko Pomorskie  
NIP  674-121-13-60 REGON 000656752 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
Ul. Piłsudskiego 12 
78-500 Drawsko Pomorskie 
tel. 94 36 322 57 

Adres korespondencyjny: 
Centrum Kultury im. Eugeniusza Poniatowskiego 
ul. Dworcowa 2 
78-500 Drawsko Pomorskie  
Tel.  94 34 138 96 
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31. koszt zakupu środków ochrony osobistej (lub ekwiwalentu za odzież  roboczą, 
itd.) 

32. usługę  badań  profilaktycznych pracowników 
33. usługę  szkoleń  stanowiskowych i okresowych BHP pracowników 
34. koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego (np. palacza, sprzątaczki) 
35. koszty zatrudnienia opiekuna (instruktora) świetlicy 
36. koszt zakupu środków czystości 
37. koszt zakupu środków higienicznych i sanitarnych 
38. koszt zakupu materiałów niezbędnych do organizowania i prowadzenia 

działalności statutowej 
39. koszty zakupu materiałów budowlano-remontowych (farb, itp.) do remontów 

bieżących 
40. koszty zakupu materiałów do prac konserwatorsko-gospodarczych 

(np. wymiana żarówek, świetlówek, klamek, zamków, dorabiania kluczy, 
wymiana baterii umywalkowych , wymiana podgrzewaczy wody, itp. prace) 

41. koszty zakupu specjalistycznych usług remontowych, do których wymagane 
są  kwalifikacje lub specjalistyczne uprawnienia np. usługi elektryczne, 
elektromontażowe, instalatorskie hydrauliczne, itp., których wykonanie 
jest niezbędne w celu właściwego funkcjonowania i bezpieczeństwa 
użytkowników obiektu 

42. koszty zakupu niezbędnego wyposażenia (mebli, sprzętu) 
43. koszty napraw bieżących, 
44. koszty zakupu tonerów, itp. 
45. zakup paliwa do samochodu służbowego umożliwiający dojazd pracowników 

do obiektów i wykonywanie niezbędnych prac. 

Dodatkowe koszty związane z działalnością  to np. koszt zakupu usług kulturalnych 
i artystycznych podczas organizowanych wydarzeń, koszty usług transportu dzieci 
i młodzieży ze świetlic podczas imprez i do kina, koszty dodatkowe związane 
z wynajmami pomieszczeń, np. na imprezy soleckie lub wynajmy prywatne, koszty 
opracowania dokumentacji projektowej do remontu, koszty przeprowadzenia 
remontów kompleksowych, itp. 

Na podstawie umów użyczenia przekazano ośrodkowi następujące obiekty, 
w których są  świetlice: Dalewo, Dołgie, Gudowo, Jankowo, Konotop, Nętno, 
Rydzewo, Suliszewo, Zagozd, Zarańsko i Żółte. W dwóch świetlicach: w Zagoździe 
I w Żółtem, nie jest prowadzona działalność  statutowa ze względu na zły stan 
techniczny obiektu i / lub brak ogrzewania, toalety. Ponoszone są  tam jednak koszty 
utrzymania obiektu, opłaty podatkowe i za media. Natomiast dwie inne placówki 

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim 
ul. Piłsudskiego 12 
78-500 Drawsko Pomorskie  
NIP  674-121-13-60 REGON 000656752 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
ul. Piłsudskiego 12 
78-500 Drawsko Pomorskie 
tel. 94 36 322 57 

 

Adres korespondencyjny: 
Centrum Kultury im. Eugeniusza Poniatowskiego 
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Tel.  94 34 138 96 
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w terenie wiejskim, tj. filia biblioteki w Łabędziach i w Ostrowicach pełnią  
jednocześnie funkcję  świetlicy wiejskiej. W mieście ośrodek prowadzi świetlicę  
środowiskową  ul. Piłsudskiego 12 ( w budynku biblioteki) oraz współfinansuje 
funkcjonowanie świetlicy osiedlowej ul. Gierymskiego 3, prowadząc tam punkt 
biblioteczny i czytelnię  internetową  oraz ponosząc koszty sprzątania obiektu. 

Wydatki poniesione w roku 2019 na utrzymanie poszczególnych świetlic 
przekazanych do Ośrodka Kultury wyniosły 1.086.580,00 złotych, w tym: 

1.  Dalewo - 12.493 z! 
2.  Dolgie - 0,00 zł  
3.  Gudowo - 106.759 zł  
4.  Jankowo - 57.597 zł  
5.  Konotop - 37.898 zł  
6.  Łabędzie - 85.235 z1 
7.  Nętno - 450.818 z1 
8.  Ostrowice - 118.690 zł  
9.  Rydzewo - 30.842 zł  
10.Suliszewo - 94.175 zł  
11.Zagozd - 4.034 zł  
12. Zarańsko - 41.763 z1 
13. Żółte - 3.227 zł  
14. ul. Gierymskiego 3- 16.988 z1 
15. ul. Piłsudskiego 12 — 26.058 zł  

Ad. 3. Świetlica w Gudowie na remonty i konserwacje przeznaczono 10.673,95, na 
zakup wyposażenia 17.505,90 łącznie 28.179,85 zł, 61.073,25 pozostałe wydatki, 

Ad. 7. Świetlica w Nętnie modernizacja 446.718,00, 4.100,00 zł  zakup wyposażenia, 

Ad. 8. Świetlica w Ostrowicach na remonty i konserwacje przeznaczono 26.511,96, 
zakup wyposażenia 349.90, 91.828,14 pozostałe wydatki. 

W roku 2019 z tytułu odpłatnego udostępnienia świetlic osobom prywatnym 
(mieszkańcom na uroczystości rodzinne) uzyskano wpływ w kwocie 1097,56 . 
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