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

z dnia 3 sierpnia 2017 roku 
 

Obrady rozpoczęto 3 sierpnia 2017r. o godz. 17:00, a zakończono o godz. 18:10 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 9 radnych. 

Obecni: 

1. Michał Czekajło  

2. Katarzyna Czerwińska  

3. Edward Dasiukiewicz  

4. Sebastian Dukaczewski  

5. Krzysztof Jaśków  

6. Adam Kołwzan  

7. Mariola Kruk  

8. Dariusz Krysa  

9. Waldemar Kupczak  

10. Henryk Majzlik  

11. Dariusz Paluszkiewicz  

12. Krzysztof Siuda  

13. Mariusz Suchecki  

 

Ad. 1  

Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XLVI 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). A. Kołwzan 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 9 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 XLVI 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 418/17. 
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4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 – druk nr 419/17. 

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko – druk nr 420/17. 

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko – druk nr 421/17. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres 

przekraczający rok budżetowy – druk nr 422/17. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/43/2015 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów - druk 

nr 423/17. 

9. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych dróg 

zamiejskich, wewnętrznych - druk nr 424/17. 

10. Zamknięcie obrad XVLI 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 418/17.  

Skarbnik Gminy A. Lachowicz omówiła projekt uchwały.  
Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 759.107,90 zł na 

podstawie: 

dochody i wydatki bieżące : 

Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej z rezerwy środków subwencji 

oświatowej 

Ministerstwa Finansów w kwocie 475.271,00 na podstawie: 

- pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.9.2017.8g z 11 lipca 2017 roku  

z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki  

w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, 

funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach 

szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi a od września 2017 r. przekształconych  

w szkoły podstawowe w kwocie 190.000,00 zł 

- pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.7.2017.5g z 27 czerwca 2017 roku  

z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie 

świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku 

szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami 

ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe  

w kwocie 50.000,00 zł 

- pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.7.2017.6g z 27 czerwca 2017 roku  

z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach 

publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących 

w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze 
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szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły 

podstawowe w celu dostosowania ich do potrzeb uczniów kwocie 235.271,00 zł 

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego w ramach wydatków bieżących  

z przeznaczeniem na świadczenie usługi doradztwa i wsparcia w procesie centralizacji 

rozliczeń podatku VAT w kwocie 17.860,00 zł 

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr 

FBCI.3111.1.32.2017.ASob z dnia 12 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 

szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie 168.081,61 

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr 

FBCI.3111.1.32.2017.ASob z dnia 12 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy w kwocie 3.062,29 

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PER 

I.805.4.2017.KAre z dnia 06 lipca 2017 roku oraz umowy nr 22/32/2017 z dnia 04 lipca 

2017 r dotyczy wsparcia finansowego na realizacje zadania w ramach programu 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczy szkół podstawowych  

w kwocie 36.400,00 

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PER – 

I.805.4.2017.KAre z dnia 06 lipca 2017 roku oraz umowy nr 22/32/2017  

z dnia 04 lipca 2017 r dotyczy wsparcia finansowego na realizacje zadania w ramach 

programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczy gimnazjum  

w kwocie 24.000,00 

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-

V.3120.15.2017.TKad z dnia 27 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na zasiłki 

okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe w kwocie 25.000,00 

- zgłoszonej szkody w wyniku intensywnych opadów i silnego wiatru uszkodzonych 

opraw oświetleniowych przy ulicy Milickiej w Drezdenku w kwocie 1.433,00 

- umowy nr DS.II.513.4.1.2017.AH z dnia 05 lipca 2017 r z Wicemarszałkiem 

Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w celu udzielenia pomocy finansowej dla 

grupy choreograficznej działającej przy Centrum Promocji Kultury biorącej udział w 

Mistrzostwach Europy we Włoszech w dniach od 22-25 czerwca 2017 roku w formie 

refundacji poniesionych wydatków w kwocie 8.000,00 

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 335.000,00 zł tytułem : 

- dochodu osiągniętego z tytułu opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2016 i I półrocze 

2017 roku w kwocie 200.000,00 

- zwiększonego dochodu ze sprzedaży nieruchomości planowanej do końca br.  

w kwocie 135.000,00 

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 335.000,00 zł 

wydatki bieżące: 284.200,00 

- bieżące remonty dróg w kwocie 170.000,00 
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- koszty związane z wizytą delegacji Winsen na obchody „700-lecie miasta Drezdenka” 

w kwocie 5.000,00 

- zwiększenie dotacji dla Centrum Promocji Gminy w kwocie 

z przeznaczeniem na: 

- obchody „ 700-lecie miasta Drezdenka” w kwocie 44.900,00 zł 

- ”Dożynki Gminne” w kwocie 28.800,00 zł 

73.700,00 

- dotacji dla CPK stanowiącej wkład własny zgodnie z umową nr 

DS.II.513.4.1.2017.AH z dnia 05 lipca 2017 r z Wicemarszałkiem Województwa 

Lubuskiego w Zielonej Górze w celu udzielenia pomocy finansowej dla grupy 

choreograficznej działającej przy Centrum Promocji Kultury biorącej udział w 

Mistrzostwach Europy we Włoszech w dniach od 22-25 czerwca 2017 roku w celu 

otrzymania refundacji poniesionych wydatków w kwocie 22.000,00 

- koszty podwyższenia diet dla sołtysów w kwocie 13.500,00 

wydatki majątkowe: 50.800,00 

- dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na „Budowę peronu 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Osów” w kwocie 11.000,00 

- dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na „Budowę peronu 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Trzebicz Młyn” w kwocie 12.000,00 

- „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Goszczanowiec” w kwocie 

4.000,00 

- „Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Goszczanówko” w kwocie 1.500,00 

- „Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Osów” w kwocie 

5.000,00 

- „Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo” w kwocie 14.000,00 

- „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Marzenin” w kwocie 3.300,00 

Przeniesienia wydatków przeznaczono na: 

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w łącznej 

kwocie 190.068,00 

wydatki bieżące: 31.000,00 

- koszty realizacji IV Konkursu Wokalnego, który zgodnie z pierwotnymi założeniami 

miał być zorganizowany przez Gminę Drezdenko, poprzednie edycje były realizowane 

przez Centrum Promocji Kultury - w celu zachowania ciągłości działania przekazujemy 

w formie dotacji do CPK w kwocie 20.000,00 

-obsługa kontenera sanitarnego na plaży w Lubiewie (zmiana klasyfikacji budżetowej) 

w kwocie 1.000,00 

- koszty zakupu nowych znaków drogowych w kwocie 5.000,00 

- koszty naprawy wieżyczki ratowniczej i wiaty zlokalizowanej na pomoście pływającym 

przy plaży w m. Lubiewie w kwocie 5.000,00 

wydatki majątkowe: 145.000,00 

- zakup lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 20 w Lubiatowie na 

potrzeby mieszkańców sołectwa Lubiatów (sala wiejska) w kwocie 90.000,00 zł. 

- „Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku” w kwocie 55.000,00 

W trakcie trwania inwestycji przeprowadzono przetarg dotyczący budowy kanalizacji 
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deszczowej. Powstałe oszczędności przeniesiono na inne inwestycje. Aktualnie 

powstały nowe okoliczności związane z dofinansowaniem zadania a także kolizji  

z istniejącymi mediami, które wymagają zwiększenia środków finansowych. 

Dokonano zmiany nazwy zadania : 

z - „Budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Drezdenku” 

na – „Budowa nawierzchni ulic Lema, Wita Stwosza, 11-go Listopada w Drezdenku” 

Zmiana nazwy związana jest z możliwością zwiększenia zakresu i wykonania 

ostatniego 

odcinka ul.11-go Listopada . 

Fundusz sołecki : 14.068,00 

FS - MODROPOLE - "Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Modropole" 

dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.568,00 

FS - KARWIN - "Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin" dokonano zmiany klasyfikacji 

budżetowej w kwocie 6.400,00 

FS - STARE BIELICE - "Imprezy integracyjne" dokonano zmiany klasyfikacji 

budżetowej w kwocie 1.100,00 

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w łącznej kwocie 

30.360,00 

-zwiększenie dotacji dla OPS w ramach działania programu przeciwdziałania 

alkoholizmowi, która była przeznaczona na dotację zgodnie z ustawą o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie w ramach wydatku Urzędu Miejskiego  

z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży, na w/w zadanie nie wpłynęła 

żadna oferta w kwocie 20.000,00 

- koszty zakupu druków do obsługi świadczeń wychowawczych 500 plus w kwocie 

2.360,00 

- opłaty za usługi pocztowe, obsługa rachunku bankowego w kwocie 8.000,00 

Radny D. Krysa zaproponował, aby wprowadzić poprawkę do projektu polegającą na 

zmianie przeznaczenia kwoty 90.000,00 zł. z zakupu lokalu niemieszkalnego nr 2 

położonego w budynku nr 20 w Lubiatowie na modernizację szatni przy stadionie 

miejskim w Drezdenku.  

Radny S. Dukaczewski: 

1. Zapytał czy koszty naprawy wieżyczki ratowniczej i wiaty zlokalizowanej na 

pomoście pływającym przy plaży w Lubiewie związane są ze zdarzeniem losowym czy 

aktami wandalizmu oraz czy pomost jest ubezpieczony. 

2. Zapytał o szczegóły okoliczności, które pojawiły się w zadaniu dotyczącym 

przebudowy terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku. 

3. Mając na względzie aspekt społeczny czyli ponad 150 dziewcząt i chłopców 

trenujących w Akademii Lubuszanina oraz drużyny seniorskie zaproponował, aby 

wyremontować chociaż szatnię gości przy stadionie miejskim w Drezdenku.  

S. Dukaczewski zasugerował, aby poddać pod głosowanie wniosek radnego D. Krysy. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że nie ma wiedzy jaki będzie koszt 

remontu szatni, ale modernizację należy przeprowadzić kompleksowo, stąd konieczne 

będzie sporządzenie dokumentacji. Dodał, że należy przeprowadzić inwestycję, która 

będzie musiała być etapowana ze względu na rozpiętość prac – cały kompleks 



6 
 

stadionowy. W sprawie zakupu nieruchomości w Lubiatowie M. Pietruszak powiedział, 

że jest duża presja społeczna mieszkańców wsi. Dodał, że w dalszym ciągu wspiera 

zapis w projekcie uchwały dotyczący zabezpieczenia środków na ten cel, ale 

przebudowa szatni również jest bardzo ważnym elementem. Burmistrz wyjaśnił, że 

prawdopodobne jest, że jeszcze w tym roku uda się wygospodarować środki na remont 

szatni ze względu na nadwyżkę realizacji budżetu w zakresie sprzedaży 

nieruchomości. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj wyjaśnił, że pomost w Lubiewie został ubezpieczony, 

jednak najpierw należy dokonać naprawy a potem występować do ubezpieczyciela  

o odszkodowanie. 

W kwestii zadania dotyczącego przebudowy terenu w obrębie Placu Wileńskiego  

w Drezdenku A. Kozubaj poinformował, że podjęta została druga próba pozyskania na 

ten cel środków z Urzędu Marszałkowskiego, co wiąże się z nowymi instalacjami 

technicznymi dotyczącymi dodatkowej nitki kanalizacji deszczowej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan powiedział, że nie chodzi o całość 

stadionu. Dodał, że priorytetem jest wyremontowanie szatni, która jest w stanie 

katastrofalnym. A. Kołwzan zauważył, że całe zadanie będzie opiewało na kwotę ok. 

700 - 800.000 zł., co na chwilę obecną jest nierealne do zrealizowania, dlatego chodzi 

o wyremontowanie szatni, bo wstydem jest przyjmować gości do takiego obiektu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w chwili obecnej korzystanie z szatni 

staje się niebezpieczne.  

Burmistrz Drezdenka przyznał rację Przewodniczącemu i dodał, że zdecydowanie 

chciał zaznaczyć możliwość pozyskania dodatkowych środków, które mogą znacznie 

przekroczyć rozmiar kosztu remontu szatni. M. Pietruszak dodał, że bardzo 

prawdopodobne jest, że w przyszłym tygodniu będzie miał miejsce przetarg, dzięki 

któremu będzie można pogodzić oba zadania. 

Radny S. Dukaczewski wracając do tematu placu Wileńskiego zauważył, że w obrębie 

placu Wileńskiej jest budynek tzw. „Kamiza” przed którym jest wysoka, betonowa 

wylewka i metalowe, stare ogrodzenie. Dodał, że teren ten nie komponuje się w żaden 

sposób z nowobudowanym placem Wileńskim. Zapytał czy możliwe są zmiany tego 

miejsca, aby teren mógł tworzyć całość. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj odpowiedział, że jest to teren prywatny. 

Radny E. Dasiukiewicz zapytał kiedy ewentualnie odbędzie się przetarg, o którym 

wcześniej wspomniał burmistrz. 

Burmistrz Drezdenka odpowiedział, że w przyszłym tygodniu a także w tym czasie 

rozstrzygnie się kwestia środków z innej puli. 

Radny S. Dukaczewski poprosił o 5 minut przerwy w obradach. 

Sołtys Lubiatowa zaproponowała postaranie się o dofinansowanie na modernizację 

szatni. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że owszem ale po wykonaniu dokumentacji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku ogłosił 5 minut przerwy w obradach. 

Radny S. Dukaczewski zaproponował głosowanie nad wnioskiem formalnym 

dotyczącym wykreślenia pozycji: „- zakup lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w 

budynku nr 20 w Lubiatowie na potrzeby mieszkańców sołectwa Lubiatów (sala 
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wiejska) w kwocie 90.000,00 zł.” z projektu uchwały a środki przeznaczone na ten cel 

wróciły na miejsce w którym były przed zaproponowaną zmianą. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z powyższym w projekcie uchwały 

należy wprowadzić autopoprawki w poszczególnych załącznikach i uzasadnieniu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Wniosek formalny: Wycofanie środków w wysokości 90.000 zł. z planowanych na 

zakup sali w Lubiatowie z konsekwencją przeniesienia do pierwotnej wersji. 

Wyniki głosowania: 

ZA: Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Katarzyna Czerwińska, Adam Kołwzan, Dariusz Paluszkiewicz, 

PRZECIW: Henryk Majzlik 

NIEOBECNY(A): Mariola Kruk, Michał Czekajło, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

Podsumowanie | Za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 9 radnych podjęła decyzję o wycofaniu środków  

w wysokości 90.000 zł. z planowanych na zakup sali w Lubiatowie z 

konsekwencją przeniesienia do pierwotnej wersji. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 

wraz z wprowadzonymi wnioskiem formalnym zmianami - druk 418/17 (projekt stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Katarzyna Czerwińska, Adam Kołwzan, Dariusz Paluszkiewicz, 

PRZECIW: Henryk Majzlik 

NIEOBECNY(A): Mariola Kruk, Michał Czekajło, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

Podsumowanie | Za: 8, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 9 radnych podjęła Uchwałę Nr XLVI/416/2017  

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

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

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

Drezdenko na lata 2017-2025 – druk nr 419/17. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2017-2025 posiada trzy 

załączniki – pierwszy załącznik zwiększa dochody o 1.094,107,00 zł., kolejny o tę 

samą kwotę zwiększa wydatki. Dodała, że w załączniku nr 3 w wykazie przedsięwzięć 

dokonano stosownych zmian. Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku  

z wprowadzonymi autopoprawkami do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Drezdenko na 2017 rok konieczne będzie również wprowadzenie odpowiednich 

zmian w WPF – kolumna, w której zapisane są dotacje na wydatki majątkowe. 

Poprosiła jednocześnie o przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej wraz z koniecznymi autopoprawkami. 
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Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 wraz ze zmianami – druk nr 419/17 (projekt stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Katarzyna Czerwińska, Adam Kołwzan, Dariusz Paluszkiewicz, 

Henryk Majzlik 

NIEOBECNY(A): Mariola Kruk, Michał Czekajło, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 9 radnych podjęła Uchwałę Nr XLVI/417/2017  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2017-2025 (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 5 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko – druk nr 

420/17. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak wyjaśnił, że projekty dotyczą budowy peronów  

w Osowie i Trzebiczu Młynie, które mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo, 

szczególnie dzieci dojeżdżających do szkół. M. Pietruszak wyjaśnił, że dotychczas 

funkcjonujące przystanki nie spełniały wymogów, przede wszystkim jeśli chodzi o 

bezpieczeństwo. Dodał, że udało się porozumieć z Zarządem Województwa w Zielonej 

Górze w sprawie umowy na podstawie, której Gmina Drezdenko będzie partycypować 

w kosztach a nie wykonywać to zadanie samodzielnie.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko – druk nr 420/17 (projekt 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Katarzyna Czerwińska, Adam Kołwzan, Dariusz Paluszkiewicz, 

Henryk Majzlik 

NIEOBECNY(A): Mariola Kruk, Michał Czekajło, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 

Rada Miejska, w obecności 9 radnych podjęła Uchwałę Nr XLVI/418/2017 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko  (uchwała stanowi 

załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 6 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko – druk nr 

421/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko – druk nr 421/17 (projekt 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Katarzyna Czerwińska, Adam Kołwzan, Dariusz Paluszkiewicz, 

Henryk Majzlik 

NIEOBECNY(A): Mariola Kruk, Michał Czekajło, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni:4 

Rada Miejska, w obecności 9 radnych podjęła Uchwałę Nr XLVI/419/2017 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko  (uchwała stanowi 

załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 7 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 
okres przekraczający rok budżetowy – druk nr 422/17. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał, że projekt dotyczy 
wcześniejszych ustaleń i jest ich konsekwencją. 
Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres 

przekraczający rok budżetowy – druk nr 422/17 (projekt stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

PRZECIW (6): Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, 

Adam Kołwzan, Waldemar Kupczak, Dariusz Paluszkiewicz 

ZA (3): Edward Dasiukiewicz, Dariusz Krysa, Henryk Majzlik 

NIEOBECNI (4): Michał Czekajło , Mariola Kruk , Krzysztof Siuda , Mariusz Suchecki  

Podsumowanie Przeciw: 6, za: 3, wstrzymuję się: 0, nieobecni: 4, nie głosowało: 0 

Rada Miejska, w obecności 9 radnych odrzuciła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok 

budżetowy. 

 
Ad. 8 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/43/2015 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów - 

druk nr 423/17. 
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Zastępca Burmistrza A. Kozubaj przypomniał, że w ubiegłym roku Sołtysi złożyli 

wniosek dotyczący podwyższenia diet. Wyjaśnił, że w związku z tym, że kwota diet od 

kilku lat nie ulegała zmianie podjęto decyzję o znalezieniu środków w budżecie Gminy 

na ten cel. A. Kozubaj powiedział, że propozycja Sołtysów była inna niż kwota 

widniejąca w projekcie uchwały, ale bardzo istotne są koszty takiej podwyżki. Zastępca 

Burmistrza powiedział, ze po przyjęciu projektu uchwały dieta radnych wzrośnie o 50% 

(z 201 zł. na 301 zł.). A. Kozubaj poinformował, że koszt podwyżki diet w tym roku 

wynosi 13.500 zł. 

Radny D. Paluszkiewicz zapytał czy propozycja ta została przedstawiona Sołtysom. 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że Sołtysi wnioskowali o 450 zł. i trudno jest teraz 

określić czy będą zadowoleni. Dodał, że jeżeli kwota diet po podwyżce w dalszym 

ciągu nie będzie satysfakcjonowała Sołtysów to nic nie stoi na przeszkodzie, aby  

w przyszłym roku wystąpili z ponownym wnioskiem, który zostanie poddany pod 

obrady radnym. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/43/2015 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów – druk 

nr 423/17 (projekt stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA (9): Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam 

Kołwzan, Waldemar Kupczak, Dariusz Paluszkiewicz, Edward Dasiukiewicz, Dariusz 

Krysa, Henryk Majzlik 

NIEOBECNI (4): Michał Czekajło , Mariola Kruk , Krzysztof Siuda , Mariusz Suchecki  

Podsumowanie: Za 9, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, nieobecni: 4, nie głosowało: 0 

Rada Miejska, w obecności 9 radnych podjęła Uchwałę Nr XLVI/420/2017 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 

marca 2015 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów (uchwała stanowi załącznik  

nr 13 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych 
dróg zamiejskich, wewnętrznych - druk nr 424/17. 
Radni nie wnieśli uwag. 

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych dróg 

zamiejskich, wewnętrznych - druk nr 424/17 (projekt stanowi załącznik nr 14 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA (8): Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam 

Kołwzan, Waldemar Kupczak, Dariusz Paluszkiewicz, Edward Dasiukiewicz, Henryk 

Majzlik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Dariusz Krysa 

NIEOBECNI (4): Michał Czekajło , Mariola Kruk , Krzysztof Siuda , Mariusz Suchecki  

Podsumowanie: Za 8, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, nieobecni: 4, nie głosowało: 0 
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Rada Miejska, w obecności 9 radnych podjęła Uchwałę Nr XLVI/421/2017 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych dróg zamiejskich, 

wewnętrznych (uchwała stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 10 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział  

i XLVI sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

 

Sporządziła:        
J. Ambroziak      
      Przewodniczący Rady Miejskiej   
     

/-/ Adam Kołwzan 
 


