
UCHWAŁA NR XXV/244/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie pokrycia długu spadkowego. 

Na podstawie art. 922 §3 i art. 1030 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W związku z nabyciem przez gminę Drawsko Pomorskie spadku po Tadeuszu 
Władysławie Styczyńskim, postanawia się o pokryciu przez gminę Drawsko Pomorskie długu 
spadkowego poprzez sfinansowanie kosztów nagrobka spadkodawcy do kwoty nie wyższej 
niż 10.000,00 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawska Pomorskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie
Gmina Drawsko Pomorskie w roku bieżącym nabyła po zmarłym Tadeuszu 

Styczyńskim spadek w kwocie 85.425,-zł. 

Pan Tadeusz Styczyński był osobą samotną, w związku z tym skłaDam propozycję 
wykonania nagrobka dla spadkodawcy. 

Tadeusz Styczyński urodzony 27 stycznia 1917 r. w Woli Rzepczyckiej. Mieszkaniec 
Drawska Pomorskiego, ostatnie miejsce zamieszkania ul. Królewiecka 1 m 2 Drawsko 
Pomorskie. 

Uchwałą Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Nr XL/297/97 z dnia 06.06.1997 r. 
został odznaczony tytułem "Zasłużony dla miasta Drawsko Pomorskie". 

Tadeusz Styczyński przybył do Drawska Pomorskiego 28 marca 1945 r. bezpośrednio 
z robót przymusowych w Niemczech. Został zatrudniony w Starostwie w Drawsku 
Pomorskim. Swoim dużym zaangażowaniem i pracą społeczną przyczynił się do 
rozbudowy miasta po zniszczeniach wojennych. Pełnił szereg funkcji społecznych, za co 
został odzaczony m.in. srebrnym i złotym "Krzyżem Zasługi", "Krzyżem Orderu 
Odrodzenia Polski". 

Ppor. Tadeusz Styczyński był ułanem 12 Pułku Ułanów Podolskich w latach 1938/39. 

Tadeusz Styczyński zmarł 1 lipca 2010 r. Pogrzeb odbył się w Drawsku Pomorskim 
w dniu 5 lipca 2010 r. 
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