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Protokół Nr XLIII.2017 
z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 27 kwietnia 2017 roku 
 

Obrady rozpoczęto 27 kwietnia 2017r. o godz. 08:00, a zakończono o godz. 08:20 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 10 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 XLIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej K. Jaśków dokonał otwarcia XLIII sesji Rady 

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

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 ze zm.) na 

wniosek Burmistrza Drezdenka (pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu). K. Jaśków poinformował, że porządek obrad dzisiejszej sesji został 

zaproponowany przez wnioskodawcę i wszelkie zaproponowane zmiany muszą 

zostać przez niego zaakceptowane. Powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu 

(listy obecności stanowią załącznik nr 2 i 2a do niniejszego protokołu). Następnie 

stwierdził, że w obradach uczestniczy 10 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 XLIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 
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3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy f inansowej w formie dotacj i 

celowej dla Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko - druk 

396/17. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 

rok – druk nr 397/17.  

5. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poprosiła o zmianę kolejności omawiania uchwał. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XLIII 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 2017 

rok – druk nr 397/17.  

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy f inansowej w formie dotacj i 

celowej dla Województwa Lubuskiego z  budżetu Gminy Drezdenko –  druk 

396/17. 

5. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

2017 rok – druk nr 397/17.  

Skarbnik Gminy A. Lachowicz omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że projekt 

związany jest z otrzymanym pismem z dnia 21 kwietnia 2017r. z Zarządu 

Województwa Lubuskiego dotyczącym apelu, który Rada Miejska w Drezdenku 

wystosowała do ZDW w sprawie stanu technicznego ul. Pierwszej Brygady. Dodała, 

że z Zarządu Województwa Lubuskiego padła propozycja, aby Gmina Drezdenko 

udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego  

w wysokości 50.000 zł. na remont ul. Pierwszej Brygady (koszt zadania 100.000 zł.). 

Skarbnik Gminy  poinformowała, że dokonuje się przeniesień z wydatków bieżących: 

- zmniejsza się plany wydatków bieżących przeznaczonych na: 

- koszty obsługi długu w kwocie 60.000,00 zł 

- koszty organizacji „Pikniku Lotniczego”, który zgodnie z pierwotnymi założeniami miał 

być zorganizowany przez Gminę Drezdenko, jednakże z przyczyn technicznych 

zostaje przeniesiony w formie dotacji do Centrum Promocji Kultury w kwocie 35.000,00 

zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na: 

- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na „Remont drogi 

wojewódzkiej nr 181 na odcinku ulicy I Brygady w miejscowości Drezdenko” w kwocie 

50.000,00 zł 

- dotację dla Centrum Promocji Kultury na organizację „Pikniku Lotniczego” w kwocie 

35.000,00 zł. wydatki majątkowe z przeznaczeniem na: 
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- „Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników  

w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa  

i Lipowa – etap III” w kwocie 10.000,00 zł. 

Zwiększenie środków finansowych związane jest z wykonaniem dodatkowych zjazdów 

nie ujętych w projekcie budowlanym na prośbę właścicieli nieruchomości 

niezabudowanych. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj dodał, że Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich 

podczas wizyty w Gminie Drezdenko przedstawił propozycję, która może szokować, 

bo zaproponowane 50.000 zł. jest niewielką kwotą a Gmina nie może sfinansować 

więcej niż 50% zaproponowane przez ZDW. Poinformował, że za tę kwotę ma być 

wyremontowany najgorszy odcinek ul. Pierwszej Brygady tj. od Urzędu Skarbowego  

w kierunku miasta. A. Kozubaj powiedział, że Dyrektor ZDW deklarował, że jeśli 

pojawią się dodatkowe środki w trakcie roku w budżecie województwa wówczas dołożą 

wszelkich starań, aby wyremontować pozostałą część tej ulicy. Wyjaśnił, że za 

100.000 zł. możliwe będzie wyremontowanie ok. 100 m drogi a remontu wymaga 

odcinek co najmniej 700 m. 

Radny M. Czekajło zapytał, co z odcinkiem drogi powyżej tych 100 m możliwych do 

wyremontowania. 

Zastępca Burmistrza powiedział, że reszta będzie łatana w ramach bieżącego 

utrzymania dróg. 

Radny S. Dukaczewski zapytał czy Dyrektor ZDW poinformował w jakim terminie 

zostanie wykonany remont. 

A.Kozubaj odpowiedział, że deklarowano, że jak najszybciej remont zostanie 

przeprowadzony, stąd zwołano sesję, aby nie czekać do końca maja na kolejne 

obrady. 

Radny K. Siuda zapytał czy Dyrektor ZDW określił dokąd jest ten najgorszy odcinek, 

bo wg radnego najgorszy odcinek ma miejsce od starych torów do skrzyżowania z ul. 

Piłsudskiego. Dodał, że jego zdaniem łatanie ul. Pierwszej Brygady nic nie pomoże. 

Zastępca Burmistrza zgodził się ze zdaniem radnego K. Siudy i dodał, że Dyrektor 

ZDW jasno określił odcinek przeznaczony do remontu – od Urzędu Skarbowego 100 

m w stronę miasta.  

Radny S. Dukaczewski zauważył, że pewnie każdy zdaje sobie sprawę, że jeśli Gmina 

nie dołoży środków finansowych Zarządowi Dróg Wojewódzkich to z remontu nic nie 

wyjdzie. Zapytał czy byłaby możliwość, aby sukcesywnie, co miesiąc lub dwa 

wychodzić z inicjatywą do Zarządu Dróg Wojewódzkich z uchwałami intencyjnymi 

dotyczącymi propozycji dokładania środków finansowych na remonty dróg 

wojewódzkich z terenu gminy Drezdenko. 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że przede wszystkim remonty dróg wojewódzkich nie 

są zadaniem własnym Gminy. Dodał, że podejmując uchwałę intencyjną należy 

zablokować środki w budżecie a tym samym zdjąć je z innego zadania. Zdaniem 

Zastępcy Burmistrza nie jest to sposób na mobilizację Zarządu Dróg Wojewódzkich do 

rozpoczęcia inwestycji drogowych na terenie gminy Drezdenko. A. Kozubaj powiedział, 

że Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał zapewnienie zarówno od radnych jak i od  
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Burmistrza, że Gmina w miarę możliwości będzie starała się dokładać środków jeśli 

ZDW będzie dysponował funduszami. 

Radny W. Kupczak powiedział, że jak ZDW przyzwyczai się, że Gmina za każdym 

razem dokłada do remontów dróg wojewódzkich to w końcu nie będzie pieniędzy, aby 

realizować własne inwestycje. Wyjaśnił, że po wizycie w Urzędzie Marszałkowskim 

wiadomym jest, że środki finansowe na „obwodnice obwodnic” pochodzą z budżetu 

dróg krajowych a nie wojewódzkich. W. Kupczak zauważył, że śmiesznym jest, że 

algorytm w budżecie dróg krajowych wyliczany jest w zależności od ilości zaludnienia 

– im więcej ludzi na danym terenie tym więcej przeznaczanych jest tam środków. 

Dodał, że Gmina Drezdenko pod tym względem jest na samym końcu, mimo, że mamy 

mnóstwo dróg, lasów jednak teren ten jest stosunkowo mało zaludniony. 

Radny K. Jaśków przypomniał, że środki które dokłada Gmina do remontów dróg to 

nie są jedyne pieniądze. Dodał, że Gmina zobowiązała się do porządkowania 

skrzyżowań, dróg wojewódzkich, utrzymania pasów zieleni, malowania barierek a to 

są dodatkowe koszty. 

Zastępca Burmistrza potwierdził, że koszt tych prac wyniesie dodatkowych 

kilkadziesiąt tysięcy złotych, które będą przeznaczone na umowę z Centrum Integracji 

Społecznej, który będzie wykonywał prace przy pasach zieleni dróg wojewódzkich. 

Dodał, że ponadto jest umowa na ponad 60.000 zł. z PGKiM-em na pracę zamiatarki, 

która codziennie po 3 godziny jeździ i porządkuje wszystkie chodniki na terenie 

Drezdenka. 

Radny D. Krysa powiedział, że nie ma innego sposobu skoro miasto i gmina ma być 

utrzymana w czystości. Dodał, że Zarząd Województwa Lubuskiego nie wyjdzie  

z inicjatywą, aby pomóc Gminie. 

A.Kozubaj powiedział, że Zarząd Województwa łaskawie udzielił zgody, aby użyczyć 

Gminie pasy do utrzymania porządku, ale nie dołożył ani jednej złotówki.  

Radny K. Siuda powiedział, że wszystko jest do zrobienia tylko trzeba dobrze to 

zorganizować biorąc przykład z państw ościennych. Dodał, że powinno się wszystkie 

roboty na drogach przeprowadzać wieczorami, gdyż wtedy roboczogodzina kosztuje  

o wiele mniej ze względu na zdecydowanie mniejszy ruch. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 - 

druk 397/17 (projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof 

Jaśków, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Krzysztof 

Siuda, Mariusz Suchecki 

NIEOBECNY(A): Karol Chyba, Katarzyna Czerwińska, Adam Kołwzan, Dariusz 

Paluszkiewicz, Włodzimierz Zarzyński 

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 5. 

Rada Miejska, w obecności 10 radnych podjęła Uchwałę Nr XLIII/395/2017  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok (uchwała 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 4 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy 

Drezdenko - druk 396/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy f inansowej w formie dotacji  

celowej dla Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko  - druk 

396/17 (projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof 

Jaśków, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Krzysztof 

Siuda, Mariusz Suchecki 

 NIEOBECNY(A): Karol Chyba, Katarzyna Czerwińska, Adam Kołwzan, Dariusz 

Paluszkiewicz, Włodzimierz Zarzyński 

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 5. 

Rada Miejska, w obecności 10 radnych podjęła Uchwałę Nr XLIII/396/2017  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko  (uchwała stanowi 

załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 5 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej K. Jaśków podziękował wszystkim za udział  

i XLIII sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

 

Sporządziła:        
J. Ambroziak      
      Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
  
     

/-/ Krzysztof Jaśków 
 


