
R A D A M I E J S K A 
w Drawsku Pomorskim 

ul.Gen.Wt.Sikorskiego 41 
78-500 Drawsko Pomorskie 

tel. 094-3633485; fax. 094-3633113 

CWJ u.M3tic 

PROTOKÓŁ NR XLII/2013 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 
odbytej 14 listopada 2013 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego 
przy ul. Sikorskiego 41 w Drawsku Pomorskim 

Posiedzenie otworzył i jego obradom przewodniczył Czesław Faliński - Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Na początku powitał obecnych i poinformował, 

że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego 

z dnia 8 listopada 2013 r. Odczytał wniosek stanowiący załącznik nr 1 do protokołu. 

Przewodniczący, na podstawie listy obecności, stwierdził kworum do podejmowania 

prawomocnych uchwał. Listy obecności stanowią załącznik nr 2 do protokołu. 

Nieobecny radny Eugeniusz Storoniak. 

1. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za jedenaście 

kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Drawsko Pomorskie. 

Jadwiga Jędrzejewska — Garbacz - Skarbnik Gminy powiedziała, że cena została 

na ubiegłorocznym poziomie, ale zmieniła się zasada (za 11 kwartałów). Opinia 

Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej jest negatywna i zawiera propozycję 48 zł. Opinia 

nie jest wiążąca. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: 14 za 

(jednogłośnie) 

Uchwała Nr XLII/390/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 14 listopada 

2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów 

poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa 
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obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Drawsko Pomorskie została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Drawsko Pomorskie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2007-2013 . 

Przewodniczący Czesław Faliński odczytał projekt uchwały. 

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że dopiero niedawno nastąpił nabór wniosków. 

Gmina przystąpiła do projektu. 

Adam Zdun - Kierownik Referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki 

Nieruchomościami powiedział, że w ramach projektu zostały wytypowane dwa obiekty: hala 

przy gimnazjum oraz hala w Mielenku Drawskim. Mają duże połacie dachu i instalacja paneli 

fotowoltaicznych ma sens. Analiza wstępna wykonana przez firmę z Warszawy wykazała, 

że gmina mogłaby uzyskać 90% dofinansowania. Koszt instalacji to 530.000 zł netto 

(bez dofinansowania), oszczędności szacunkowe to 33.000 zł rocznie. Wkład gminy 

zwróciłby się w jeden rok i siedem miesięcy. Koszt opracowania dokumentacji to 22.000 zł 

brutto, projekt techniczny to 19.000 zł brutto, więc całkowity koszt paneli zwróciłby 

się po trzech latach. 

Radny Zenon Rzęsa zapytał o szkołę w Nętnie, na której również miały być montowane 

panele. 

Burmistrz Drawska Pomorskiego odpowiedział, że efektywność na tym obiekcie równa 

jest 0, nie ma szans na dofinansowanie. 

Radny Andrzej Tylka zapytał, czy wiadomo coś o gwarancji, konserwacji, itp. 

Adam Zdun odpowiedział, że nie. Takie informacje będą znane w czasie późniejszym. 

Burmistrz Zbigniew Ptak powiedział, że firma twierdzi, iż jest to opłacalne, a szczegóły 

nie są znane, bo jest to nowum. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: 14 za 

(jednogłośnie) 

Uchwała Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 14 listopada 

2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego wykorzystania 

2 



odnawialnych źródeł energii w gminie Drawsko Pomorskie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Drawsko Pomorskie 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

Burmistrz Drawska Pomorskiego powiedział, że gmina nie ma przedszkoli niepublicznych. 

Ma powstać przedszkole dla dzieci autystycznych w Gudowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: 14 za 

(jednogłośnie) 

Uchwała Nr XLII/392/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 14 listopada 

2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli działających na terenie gminy Drawsko Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Czesław Faliński 

zamknął XLII sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. 

Posiedzenie trwało od godz. 12.00 do godz. 12.30. 
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Protokołowała: Przewodniczył: 
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