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Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
odbytej 27 października 2011

w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim

ad. l

XIV sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim otworzył Czesław Faliński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Na początku powitał obecnych

radnych oraz Burmistrza Drawska Pomorskiego, ale szczególnie przywitał uczniów

i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim.

Następnie, oddał głos Joannie Szewczyk -- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drawsku

Pomorskim, która przedstawiła działania oraz osiągnięcia szkoły oraz jej uczniów. Ponadto,

najmłodsi uczniowie szkoły przedstawili krótki program artystyczny.

Potem Burmistrz Zbigniew Ptak oraz Przewodniczący Czesław Faliński uhonorowali

siatkarki z UKS Olimpijczyk za zdobycie Mistrzostwa Polski w minisiatkówce podczas

turnieju Kinder+Sport. Siatkarki Kamila Sawicka, Joanna Jędrzejczak, Patrycja Lalewicz

i Monika Dworkiewicz odebrały podziękowania oraz prezenty. Gratulacje otrzymał również

trener Radosław Szymczak.

W tym miejscu ogłoszono przerwą.

Dalsza część sesji odbyła się w świetlicy szkolnej.

Przewodniczący, na podstawie listy obecności, stwierdził kworum do podejmowania

prawomocnych decyzji. Listy obecności stanowią załącznik nr l do protokołu.

Brak radnej Danuty Sycz.

Przewodniczący Czesław Faliński poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady

Miejskiej był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Nikt nie wniósł do niego uwag. Poddał

pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XIII/2011 z 29 września 2011 r.: 14 za (jednogłośnie).

Protokół Nr XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 29 września 2011 r.

został przyjęty jednogłośnie.



Przewodniczący Rady poinformował, że porządek posiedzenia radni otrzymali

wraz z zawiadomieniami o zwołaniu sesji (załącznik nr 2 do protokołu). Na wniosek

Burmistrza Drawska Pomorskiego, zdjął z porządku posiedzenia projekt uchwały zmieniający

uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim - druk nr 130.

Po zmianach porządek przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji

2. Informacja o stanie oświaty na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

3. Informacja o stanie i warunkach dalszego rozwoju sportu szkolnego oraz klubów

i stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta i gminy.

4. Ocena działań w zakresie ochrony środowiska.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie

na lata 2011 - 2041 - druk nr 136,

2) dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 - druk nr 137,

3) określenia stawek podatku od nieruchomości - druk nr 138,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji

podatkowych - druk nr 139,

5) obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego

rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze

gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 140,

6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - druk nr 141,

7) trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania

oraz kontroli wykonywania zleconego zadania - druk nr 129,

8) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Drawsko Pomorskie" - druk nr 131,

9) regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - sali sportowej

w Szkole Podstawowej Mielenko Drawskie 47 - druk nr 132,

10) wysokości opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej w gminie Drawsko

Pomorskie - druk nr 133.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i zapytania mieszkańców.

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
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9. Sprawy bieżące.

10. Zamknięcie posiedzenia.

ad. 2

Radny Romuald Kurzątkowski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej

powiedział, Referat Spraw Społecznych opracował materiał, który został omówiony podczas

połączonych komisji stałych. Reorganizacja drawskiego szkolnictwa zmierza do przeniesienia

uczniów ze szkół w Gudowie, Suliszewie i Zarańsku do innych szkół na terenie gminy.

Decyzja dotycząca budynków należy do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Zostały

uruchomione konsultacje społeczne (wczoraj w Gudowie odbyło się spotkanie). Rada

dysponuje petycjami rodziców i rad pedagogicznych. Zostaną wzięte pod uwagę wszystkie

opinie. Wymiar kosztów utrzymania szkół będzie wzrastał. Decyzja nie jest ostateczna.

Jest koncepcja, a zarazem propozycja osób z zewnątrz, stworzenia Ośrodka Rehabilitacyjne -

Edukacyjne Wychowawczego na bazie budynku szkoły w Gudowie. Gmina

zaoszczędziłaby na dowozie dzieci niepełnosprawnych do Radowa, a chore dzieci

nie musiałyby pokonywać tylu kilometrów.

Następnie, Przewodniczący Rady - Czesław Faliński poprosił dyrektorów szkół

0 przedstawienie prezentacji dotyczących wyników ze sprawdzianu klas szóstych w roku

2011.

Ewa Wyszczelska — Zastępca Dyrektora w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim

przedstawiła ogólne informacje na temat przeprowadzania sprawdzianu klas szóstych.

Sprawdzian trwa 60 minut i można maksymalnie uzyskać 40 punktów. Do sprawdzianu

przystępuje ok. 97 - 98% uczniów, reszta osób są to najczęściej uczniowie z orzeczeniami,

które pozwalają przystosować warunki sprawdzianu do ich możliwości (np. wydłużyć czas

pisania). Wynik województwa zachodniopomorskiego wyniósł 24,43, wynik powiatu - 24,16,

wynik szkoły to 25,27 (równy z wynikiem kraju). Każdorazowo wyniki są szczegółowo

analizowane w celu naprawienia błędów i polepszenia wyników.

Wiesława Hnatewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miełenku Drawskim powiedziała,

że bardzo ważnym czynnikiem jest stres i emocje. W 2011 roku sprawdzian napisało

19 uczniów, a ich wynik to 21,79. Najsłabsze umiejętności to pisanie, rozumowanie

1 wykorzystanie wiedzy w praktyce. Szkoła sprawdza także, jak absolwenci radzą sobie

w gimnazjum. Dodatkowe działania, którymi objęci są uczniowie to projekty unijne, zajęcia



dydaktyczno - - wychowawcze, program naprawczy, analizy wyników oraz 5 próbnych

sprawdzianów.

Grażyna Kapuścińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nętnie powiedziała, że średnia

wyniku zależy od uczniów. Wynik ostatniego sprawdzianu to 21,1. Nastąpił spadek tendencji

rozwojowej. Nauczyciele pracowali dodatkowo, szkoła opracowała i wdrożyła program

naprawczy.

Mariola Grzybowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gudowie powiedziała, że szkoła

ma 59 uczniów i 10 nauczycieli. Wynik sprawdzianu wyniósł 28,83. Przez 4 lata szkoła

uzyskiwała najlepszy wynik w gminie. Najsłabsze umiejętności to pisanie i wykorzystanie

wiedzy w praktyce. Tendencja rozwojowa szkoły jest rosnąca.

Teresa Kaczmarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suliszewie powiedziała, że wynik

ze sprawdzianu wynosi 27,42. Szkoła wprowadziła innowację w postaci warsztatów

z rodzicami.

Lidia Sawka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarańsku powiedziała, że na przestrzeni lat

2008 - 2011 wynik sprawdzianu przedstawiał się następująco:

- 2008 rok - 24,8 (IV miejsce w gminie)

- 2009 rok - 21,83 (III miejsce w gminie)

- 2010 rok - 25,11 (II miejsce w gminie)

- 2011 rok - 23,14 (IV miejsce w gminie).

Małgorzata Zawiła — Zastępca Dyrektora Gimnazjum w Drawsku Pomorskim powiedziała,

że tendencję zniżkową mają wyniki z egzaminów z części humanistycznej. Wyniki

z matematyki oraz z języka angielskiego znajdują się przy średniej wojewódzkiej, natomiast

język niemiecki ma tendencję zwyżkową.

Informacja o stanie oświaty na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie stanowi załącznik

nr 3 do protokołu.

ad. 3

Przewodniczący Rady Czesław Faliński powiedział, że przedstawiony materiał

był skromny, został uzupełniony, ale nadal nie przedstawia wszystkich informacji.

Radny Eugeniusz Storoniak Przewodniczący Komisji Komunalnej powiedział,

że nie usłyszał i nie przeczytał nic na temat warunków i perspektywy rozwoju sportu

szkolnego. Radny opisał działalność poszczególnych klubów i stowarzyszeń. Zapytał,

czy wyniki uczniów w sporcie szkolnym odpowiadają ogólnemu poziomowi sprawności

fizycznej dzieci i młodzieży. Poddał pod przemyślenie, czy lekcje wychowania fizycznego
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są monitorowane (tzn. ilość zwolnień lekarskich, ilość uczniów niećwiczących z powodu

braku stroju, itp.), czy samorząd pokrywa zapotrzebowanie szkół. Na koniec radny

powiedział, że dokładnie należy zająć się sportem szkolnym.

Przewodniczący Czesław Faliński poprosił o bardziej szczegółowe sprawozdania. Dodał,

że radnym będzie łatwiej podjąć decyzję o finansowaniu sportu mając więcej informacji. Poza

tym, zauważył, że uczniowie z gimnazjum już drugi raz nie pojechali na zawody.

Dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Nętnie poprosiła o fundusze na zakup sprzętu

sportowego.

Radny Andrzej Tylka zaproponował powołanie rady sportu.

Informacja o stanie i warunkach dalszego rozwoju sportu szkolnego oraz klubów

i stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta i gminy stanowi załącznik nr 4

do protokołu.

ad. 4

Radny Eugeniusz Storoniak - Przewodniczący Komisji Komunalnej powiedział, że materiał

dotyczący działań w zakresie ochrony środowiska został bardzo szeroko opracowany, zawiera

wszelkie niezbędne informacje.

Informacja o działaniach w zakresie ochrony środowiska stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W tym miejscu została ogłoszona przerwa.

^ ;
Po przerwie brak radnych Włodzimierza Matusiaka i Kazimierza Pokutyńskiego.

ad. 5

1) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej

gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011 - 2041 - druk nr 136.

Skarbnik Gminy -- Jadwiga Jędrzejewska -• Garbacz w imieniu Burmistrza Drawska

Pomorskiego wniosła o:



- wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa dróg w m. Zarańsko (drogi wewnętrznej

należącej do Gminy Drawsko Pomorskie i drogi powiatowej nr 1952Z) - 225.000,00 zł: 12 za

(jednogłośnie);

- wprowadza się do realizacji program „Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski

Projekt Szkół „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie" 66.625,60 zł: 12 za

(jednogłośnie);

- zmniejsza się dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki opiekuńcze i specjalistyczne

realizowane przez ośrodek pomocy społecznej o kwotę 22.088,00 zł: 12 za (jednogłośnie);

- zwiększa się dotację celową o kwotę 2.000,00 zł przyznaną na opłacenie składek

zdrowotnych opłacanych za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej:

12 za (jednogłośnie);

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa - odszkodowanie dla sadownika - 2.500,00 zł:

12 za (jednogłośnie);

- dotacja na stypendia socjalne - 19.559,00z ł: 12 za (jednogłośnie);

- zakup ciągnika rolniczego z osprzętem (do odbioru nieczystości płynnych, załadunku

i rozładunku odpadów komunalnych) - 220.000,00 zł: 12 za (jednogłośnie);

- „Budowa punktów świetlnych przy ul. Obr. Westerplatte i na terenie zielonym za czołgami"

- 21.000,00 zł: 12 za (jednogłośnie);

- zwiększenie w Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ponadplanowe) -

431.686,09 zł: 12 za (jednogłośnie);

- zmiana nazwy zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jankowo" na „Budowa

sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo - Jankowo Małe": 12 za (jednogłośnie);

- zmiana nazwy zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie -

Mielenko Drawskie - Oleszno" na „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Drawsko Pomorskie - Mielenko Drawskie - Oleszno": 12 za (jednogłośnie);

- zmiana nazwy zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie -

Suliszewo" na „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji Dalewo -- Suliszewo -

Zagórski - Drawsko Pomorskie": 12 za (jednogłośnie).



Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z wnioskami:

12 za (jednogłośnie).

Uchwala Nr XIV/123/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 października

2011 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko

Pomorskie na lata 2011 -- 2041 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6

do protokołu.

2) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie

na rok 2011 - druk nr 137.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski wymienione przy poprzedniej uchwale

jako wnioski do projektu w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie

na rok 2011: 12 za (jednogłośnie), a następnie poddał pod głosowanie powyższy projekt

uchwały z wnioskami: 12 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIV /l 24/201 1 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie dokonania

zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 została podjęta jednogłośnie

i_ stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

3) Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - druk

nr 138

Radny Romuald Kurzątkowski zapytał, jakie wpływy będą do budżetu po podwyżce.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że będzie to kwota 1,1, min zł więcej.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 12 za

(jednogłośnie).



Uchwała Nr XIV/125/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 października

2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została podjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

4) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy

informacji i deklaracji podatkowych - druk nr 139.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt

uchwały: 12 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIV/126/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 października

2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji

podatkowych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

5) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy

kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Drawsko Pomorskie - druk nr 140.

Czesław Faliński - Przewodniczący Rady powiedział, że na posiedzeniu połączonych komisji

stałych rady została przyjęta propozycja Burmistrza Drawska Pomorskiego, czyli obniżenie

średniej ceny skupu żyta do kwoty 58 zł.

Zofia Nowicka - Przewodnicząca Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa powiedziała, że wniosek

Komisji to propozycja obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 54 zł.

Przyszedł radny Włodzimierz Matusiak.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący obniżenia średniej ceny

skupu żyta do kwoty 54 zł: 9 za, 4 przeciw, O wstrzymujących się. Wniosek został przyjęty

większością głosów.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: 11 za, O przeciw,

2 wstrzymujące się.
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Uchwała Nr XIV/127/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 października

2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku

poprzedzającego rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego

na obszarze gminy Drawsko Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10

do protokołu.

6) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych - druk nr 141.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt

uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIV/l 28/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 października

2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

7) Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania

niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania - druk nr 129.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt

uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 października

2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania

oraz kontroli wykonywania zleconego zadania została podjęta jednogłośnie i stanowi

załącznik nr 12 do protokołu.



8) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Drawsko

Pomorskie" - druk nr 131.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt

uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIV/l 30/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 października

2011 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Drawsko Pomorskie" została

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

9) Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności

publicznej - sali sportowej w Szkole Podstawowej Mielenko Drawskie 47 - druk

nr 132.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt

uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr X1V/131/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 października

2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - sali

sportowej w Szkole Podstawowej Mielenko Drawskie 47 została podjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

l Q) Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektu użyteczności

publicznej w gminie Drawsko Pomorskie - druk nr 133.

Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt

uchwały: 13 za (jednogłośnie).

Uchwała Nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 października

2011 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej w gminie

Drawsko Pomorskie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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ad. 6

Nikt nie zabrał głosu.

ad. 7

Krystyna Grzyb - Sołtys Sołectwa Gudowo odczytała list rodziców i mieszkańców wsi

Gudowo oraz Linowno, który stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Wojciech Kowalczyk - Sołtys Sołectwa Żółte powiedział, że dyrektor Szkoły Podstawowej

w Mielenku Drawskim nie chce udostępnić sali sportowej na mecz unihokeja. Twierdzi,

że kije zniszczą wykładzinę, a warunkiem zezwolenia na odbycie się meczu jest przekazanie

przez gminę środków finansowych na utwardzenie wykładziny.

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że sprawa zostanie sprawdzona,

a jeżeli wykładzina jest rzeczywiście narażona na uszkodzenia to mecz odbędzie się w hali

przy gimnazjum.

ad. 8

Burmistrz Drawska Pomorskiego poinformował, że:

- gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tyś. zł. na wyposażenie świetlicy

w Suliszewie; meble, które obecnie znajdują się w świetlicy zostaną przewiezione

do świetlicy w Rydze wie;

- w dniu jutrzejszym zapadnie decyzja dotycząca tzw. „schetynówek";

- miasto jest przygotowane na l listopada;

- jest przygotowany harmonogram obchodów Narodowego Święta Niepodległości

(10-11 listopada 2011 r.);

- 10 listopada 2011 r. odbędzie się mecz Polska - Niemcy drużyn młodzieżowych do 15 lat;

- gmina składa wnioski na place zabaw i obiekty sportowe;

- 3 listopada 2011 r. odbędzie się otwarcie dworca kolejowego.

Radny Zenon Rzęsa zapytał, kiedy odbędzie się otwarcie remizy w Rydzewie.
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Burmistrz Zbigniew Ptak odpowiedział, że Waldemar Pawlak zapowiedział swój udział,

ale po zaprzysiężeniu rządu, więc otwarcie odbędzie się po tym terminie.

Sołtys Sołectwa Suliszewo zaprosił na zakończenie rozgrywek sportowych, które odbędą

się w niedzielę o godz. 13.30.

Przewodniczący Czesław Faliński przedstawił pisma p. Macieja Sobczyka, które wpłynęły

do Biura Rady (do wiadomości) oraz poinformował, że Komisja Organizacyjna odbędzie

się 7 listopada 2011 r.

ad. 9

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Czesław Faliński

zamknął XIV sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 13.30.

Protokołowała:

i N S P Ê K T O R

mgr Elżbieta Kdhorowska

Przewodniczył:

PRZEWÓD N
RADY IV

w Drawsk

mgr Cze,
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