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Protokół Nr XXXV.2016 
z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 29 grudnia 2016 roku 
 

Obrady rozpoczęto 29 grudnia 2016 o godz. 08:30, a zakończono o godz. 09:00 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych. 
Obecni: 
1. Karol Chyba 
2. Michał Czekajło  
3. Katarzyna Czerwińska  
4. Edward Dasiukiewicz  
5. Sebastian Dukaczewski  
6. Krzysztof Jaśków  
7. Adam Kołwzan  
8. Mariola Kruk  
9. Dariusz Krysa  
10. Waldemar Kupczak  
11. Henryk Majzlik  
12. Dariusz Paluszkiewicz  
13. Krzysztof Siuda  
14. Mariusz Suchecki  
15. Włodzimierz Zarzyński 

Ad. 1  

Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XXXV sesji Rady 

Miejskiej. Poinformował, że sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy  

z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 ze zm.) na 

wniosek Burmistrza Drezdenka Macieja Pietruszaka (pismo stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu). A. Kołwzan poinformował, że porządek obrad dzisiejszej sesji 

został zaproponowany przez Burmistrza i wszelkie zmiany muszą zostać 

zaakceptowane przez wnioskodawcę. Powitał Burmistrza Drezdenka M. Pietruszaka 

Zastępcę Burmistrza Drezdenka A. Kozubaja, Skarbnika Gminy A. Lachowicz  oraz 

radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

Następnie stwierdził, że w obradach uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum, przy 

którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

1. Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 

2016 – druk nr 320/16. 
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4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021 – druk nr 321/16. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2016 

nie wygasają z upływem roku budżetowego – druk nr 322/16. 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

prowadzonych na terenie gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli  

i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 323/16. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/395/2014 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2016r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia 

udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Drezdenko – druk nr 

324/16. 

8. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 
 
Ad. 3 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 

2016 – druk nr 320/16. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że w projekcie uchwały proponuje się 

zmniejszenie dochodów w dochodach majątkowych w kwocie 227.000 zł. Dodała, że 

przy konstruowaniu budżetu na 2016 rok występowano z pismem do Starostwa 

Powiatowego w Strzelcach Kraj. o pozyskanie dotacji na zadanie pn.:”Przebudowa 

nawierzchni ulicy Podgórnej wraz z budową oświetlania i przebudową sieci 

wodociągowej. A. Lachowicz wyjaśniła, że Gmina wystąpiła do Programu Rozwoju 

Gminnego i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 o pozyskanie 

środków w ramach tego programu. Poinformowała, że jednym z głównych kryteriów 

mających wpływ na ocenę i pozyskanie dofinansowania była współpraca z innymi 

jednostkami w realizacji tego zadania. Skarbnik Gminy powiedziała, że w ubiegłym 

roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia omawianej dotacji jednak 

warunkiem otrzymania dotacji było otrzymanie środków z Programu Rozwoju 

Gminnego i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Podsumowując  

A. Lachowicz poinformowała, że Gmina nie uzyskała dofinansowania w związku  

z czym Starostwo Powiatowe również nie przekaże środków w wysokości 227.000 zł. 

Dodała, że wobec powyższego należy zdjąć z planów dochodów majątkowych kwotę 

227.000 zł. 

Kolejną zmianą w uchwale budżetowej na 2016 rok omawianą przez A. Lachowicz jest 

zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.000 zł. ze względu na wpływy związane 

z zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że również po stronie wydatków zmniejszono budżet 

o kwotę 227.000 zł. oraz zwiększono po stronie wydatków o kwotę 1.000 zł. wydatki 

związane z realizacją działań przeciwalkoholowych zgodnie z programem 

przeciwdziałania alkoholizmowi. 

A.Lachowicz przedstawiła przeniesienia jakie zostały dokonane w ramach kosztów 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego: 
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- 60.000 zł. – koszty związane z remontem dróg gruntowych na terenie miasta i gminy 

Drezdenko, 

- 10.000 zł. – koszty związane z obsługą internetu dla osób wykluczonych, 

- 7.500 zł. – koszty związane z windykacją należność z tytułu z tytułu najmu lokali 

mieszkalnych. 

A.Lachowicz przedstawiła przeniesienia jakie zostały dokonane w ramach kosztów 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty  

w Drezdenku: 

- 23.150 zł.- koszty związane z dotacją na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza 

terenem gminy Drezdenko, 

- 927 zł. koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, 

- 13.100 zł. – koszty związane z zakupem wyposażenia stołówki szkolnej w Gimnazjum 

nr 1 w Drezdenku. 

Pracownik Referatu Organizacyjnego tut. Urzędu J. Sztube poprosiła  

o wyprowadzenie zmiany do przedstawionego projektu uchwały związanej  

z otrzymanym w dniu wczorajszym e-mailem dotyczącym konieczności uiszczenia 

składki członkowskiej w wysokości 3.000 zł. Lubuskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej. W związku z powyższym poprosiła o przeniesienie kwoty 540 zł.  

z rozdziału 92195 § 421 na rozdział 75095 § 443. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2016 

wraz z poprawką (projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXV/319/2016  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2016 wraz  

z poprawką (uchwała stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 4 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021 – druk nr 321/16. 

Skarbnik Gminy przypomniała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest łącznikiem  

z uchwałą budżetową. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021 (projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXV/320/2016  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2016-2021 (uchwała stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 5 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 

2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego – druk nr 322/16. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że ustawa o finansach publicznych 

przewiduje wprowadzenie takiej uchwały wówczas jeżeli realizacja umów jest  

w sprawie zamówień publicznych lub jest w trakcie zakończenia postępowania  

w konsekwencji którego zostaną podpisane umowy. W przypadku Gminy Drezdenko 

wszystkie umowy są podpisane, jednak ujęte w wykazie wydatków niewygasających  

z upływem roku budżetowego zostały ujęte wydatki, które nie mogły zostać wykonane 

z uwagi na sytuacje wymienione w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

Radny D. Krysa zapytał czy zadanie związane z budową nawierzchni ulic Lema i Wita 

Stwosza w Drezdenku zostanie zakończone. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że zadanie to zapisane jest w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2016-2017. Dodała, że wykonawca nie wykonał wszystkich zadań 

w 2016 roku stąd musi zostać zapisane w niniejszej uchwale. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2016 nie 

wygasają z upływem roku budżetowego (projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu). 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXV/321/2016  

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2016 nie wygasają 

z upływem roku budżetowego (uchwała stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego 

protokołu). 

 
Ad. 6 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

prowadzonych na terenie gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli  

i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 323/16. 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku E. Pręt poinformowała, że 

ustawa z 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty wprowadziła 

zupełnie inne zasady dotyczące rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy 

Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego. Dodała, że wg obecnego stanu prawnego po naliczeniu dotacji dla 

przedszkola niepublicznego obowiązuje ona przez cały rok i jest możliwość jej zmiany 

tylko dwa razy w roku tj. w marcu i październiku. E. Pręt wyjaśniła zasady naliczania 

dotacji: do rozdziału dotyczącego przedszkola dodaje się centrum usług wspólnych 

czyli część która dotyczyłaby zadań przedszkola wykonywanych przez MGZO, 

doskonalenie zawodowe oraz fundusz socjalny emerytów i rencistów z przedszkola. 

Dyrektor MGZO powiedziała, że kwota dotacji musi zostać określona i udostępniona 

w BIP-e do końca roku kalendarzowego, do wiadomości każdego podmiotu  

o wysokości dotacji na niepubliczne przedszkole. 
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Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

prowadzonych na terenie gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli  

i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania (projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXV/322/2016  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na 

terenie gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych 

form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystania (uchwała stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 7 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/395/2014 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2016r. w sprawie zasad odpłatności za 

świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę 

Drezdenko – druk nr 324/16. 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku E. Pręt wyjaśniła, że 

proponowany projekt wynika ze zmiany ustawy wprowadzonej w grudniu br. z której 

wynika, że wszystkie uchwały straciły ważność z dniem 9 grudnia br. Poinformowała, 

że do 31 grudnia br. Gmina ma możliwość pobierania opłaty za każdą godzinę ponad 

podstawę programową, natomiast od 1 stycznia 2017r. nie będzie możliwości 

pobierania opłaty. E. Pręt wyjaśniła, że konsekwencją zmian jest fakt, że za dzieci 

sześcioletnie nie będzie można pobierać opłaty za pobyt w przedszkolu ponad 5 

godzin, natomiast możliwe będzie pobieranie 1 zł ponad podstawę programową za 

dzieci od 3 do 5 lat. Podsumowując, E Pręt powiedziała, że aby móc pobierać opłatę 

musi nastąpić zmiana uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/395/2014 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2016r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia 

udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Drezdenko (projekt 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXV/322/2016  

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/395/2014 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2016r. w sprawie zasad odpłatności za 

świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę 

Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 8 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział  
i XXXV sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

 

Sporządziła:        
J. Ambroziak      
 

      Przewodniczący Rady Miejskiej   
     

/-/ Adam Kołwzan 
 


