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

z dnia 11 września 2017 roku 
 

Obrady rozpoczęto 11 września 2017r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:20 

tego samego dnia. 

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

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XLIX 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 10 radnych, co stanowi quorum, przy którym 

Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

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

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

gminy Drezdenko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko, 
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udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków - druk nr 429/17. 

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

rok - druk nr 430/17. 

5. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 
Ad.3  
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie gminy Drezdenko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Drezdenko, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków - druk nr 429/17 

Zastępca Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Marta 

Konarska poinformowała, że konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z 

obowiązujących przepisów prawa. Dodała, że uchwała o podobnej treści była podjęta 

w 2014 roku jednak w międzyczasie Gmina przejęła ulicę Piłsudskiego, na której 

usytuowany jest przystanek autobusowy. M. Konarska poinformowała również, że 

zaistniała potrzeba przeniesienia przystanku z placu Wileńskiego na ulicę Lwowską. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

gminy Drezdenko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko, 

udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków - druk nr 429/1 (projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBECNI: 3, BRAK GŁOSU: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Michał Czekajło, Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, 

Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Krzysztof Siuda, 

Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (3) 

Katarzyna Czerwińska, Mariola Kruk, Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 10 radnych podjęła Uchwałę Nr XLIX/426/2017  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 

Drezdenko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko, 

udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków (uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu). 
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Ad. 4 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2017 rok – druk nr 430/17.  

Skarbnik Gminy  Aleksandra Lachowicz omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że 

projekt uchwała zwiększa dochody Gminy o kwotę 225.684,68 zł. na podstawie 

następujących pozycji: 

Dochody bieżące : 104.073,62 zł  

– wspólne przedsięwzięcie z Nadleśnictwem Karwin pod nazwą „Remont drogi 

wewnętrznej na działce nr 293 obręb Karwin„ w kwocie 35.000,00 zł 

- pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr GN - III.3111.14.1.2017.S.Mar. z dnia 

28 sierpnia 2017 roku – refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach 

funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie 68.856,62 zł 

- otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia – dotyczy 

uszkodzonych opraw lamp oświetleniowych przy ul. Milickiej w Drezdenku w kwocie 

217,00 zł  

Dochody majątkowe: 121.611,06 zł 

- aneksu nr 1 z Nadleśnictwem Smolarz z dnia 05.09.2017r. do umowy nr 

SA.20.04.2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku z przeznaczeniem na realizację 

wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Gminie 

Drezdenko do miejscowości Drawiny przebiegającej przez teren Leśnictwa Bielice na 

odcinku 1,8 km” w ramach zadania „Przebudowa i remont drogi w miejscowości 

Lubiewo, Drawiny” w kwocie 31.500,00 zł. 

- zwiększonego dochodu ze sprzedaży nieruchomości planowanej do końca br.  

w  kwocie 64.500,00 zł 

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr GN - III.3111.14.1.2017.S.Mar. z dnia 

28 sierpnia 2017 roku  - refundacja poniesionych wydatków majątkowych w ramach 

funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie 25.611,06 zł. 

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 1.872,00 zł na 

podstawie pisma Wojewody Lubuskiego nr FBC - I.3111.2.81.2017A.Sob. z dnia 05 

września 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu 

usług opiekuńczych i specjalistyczny usług opiekuńczych w kwocie 1.872,00 zł.  

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 225.684,62 zł na podstawie: 

wydatki bieżące: 168.573,62 zł.  

- dotacja dla Centrum Promocji Kultury na „Ogólnopolski konkurs wokalny” w kwocie 

3.000,00 zł 

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie 

art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3.100,00 zł 

- dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków  

w kwocie 126.900,00 zł. 

- koszty związane z bieżącymi wydatkami Urzędu Miejskiego w kwocie 356,62 zł. 

- koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia - dotyczy uszkodzonych 

opraw lamp oświetleniowych przy ul. Milickiej w Drezdenku w kwocie 217,00 zł 
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- koszty związane z bieżącymi wydatkami, dotyczą przedsięwzięcia „Remont drogi 

wewnętrznej na działce nr 293 obręb Karwin” w kwocie 35.000,00 zł 

wydatki majątkowe: 57.111,06 

- „Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny” w kwocie 31.500,00 

zł 

- koszty zakupu zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w kwocie 

10.000,06 zł 

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

w kwocie 15.611,00 zł 

Przeniesienia wydatków przeznaczono na: 

koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w łącznej kwocie 

3.694,00 zł  

wydatki bieżące: 3.694,00 zł 

- koszty związane z odpisem na pracowników w kwocie 3.694,00 zł 

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie 

508.577,48 zł 

Wydatki bieżące: 508.577,48 zł 

- koszty związane z działalnością placówek oświatowych związanych z dokonaniem 

przeniesień ze względu na dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, wprowadzone ustawą prawo oświatowe w kwocie 

508.577,48 zł 

Fundusz Sołecki 11.000,00 zł. wydatki bieżące: 7.000,00 zł. 

- sołectwo Goszczanówko dokonano przeniesień z zadania pn. „Rozbudowa miejsca 

spotkań” na zadanie pn. „Imprezy integracyjne” w kwocie 600,00 zł 

- sołectwo Lipno dokonano przeniesień w ramach zadania pn. „Wyposażenie 

sali wiejskiej w m. Lipno”– zmiana klasyfikacji w kwocie 1.500,00 zł 

- sołectwo Modropole dokonano przeniesień w ramach zadania pn. 

„Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Modropole” – zmiana klasyfikacji  

w kwocie 1.000,00 zł 

- sołectwo Kosin dokonano przeniesień z zadania pn. „Doposażenie miejsca spotkań 

mieszkańców wsi Kosin” na zadanie pn. „Imprezy integracyjne” w kwocie 

2.700,00 zł 

- sołectwo Kosin dokonano przeniesień z zadania pn. „Doposażenie miejsca spotkań 

mieszkańców wsi Kosin” na zadanie pn. „Wyposażenie sali wiejskiej 

w m. Kosin” w kwocie 700,00 zł 

- sołectwo Lubiatów dokonano przeniesień z zadania pn. „Wyposażenie terenu 

rekreacyjnego w Lubiatowie” na zadanie pn. „Wyposażenie miejsca spotkań”  

w kwocie 500,00 zł 

Wydatki majątkowe: 4.000,00 zł 

- sołectwo Lubiewo dokonano przeniesień w ramach zadania pn. „Remont  

i wyposażenie sali wiejskiej w m. Lubiewo” z wydatków bieżących na majątkowe 

w kwocie 4.000,00 zł 
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Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan, w związku z zadaniami dotyczącymi 
dróg we współpracy z nadleśnictwem, zapytał czy jest to jedna inwestycja czy dwie 
różne. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwoty podane w projekcie uchwały dotyczą dwóch 

różnych zadań, jedno we współpracy z Nadleśnictwem Karwin, drugie  

z Nadleśnictwem Smolarz. 

Radny S. Dukaczewski zapytał czy „Ogólnopolski Konkurs Wokalny”, na który 

przeznaczono dotację w wysokości 3.000 zł. będzie odbywał się na terenie 

Drezdenka. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że na ten temat powinien wypowiedzieć się Dyrektor 

Centrum Promocji Kultury. Dodała, że najprawdopodobniej impreza będzie odbywać 

się na terenie Drezdenka. 

Radny S. Dukaczewski poprosił o wyjaśnienie na jaki cel zostanie przeznaczona 

dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 

221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3.100,00 zł. 

Pracownik Referatu Organizacyjnego tut. Urzędu Aleksandra Pietrzak zajmująca się 

w/w zadaniem poprosiła o przerwę  w celu uzupełnienia materiału związanego  

z pytaniem radnego. 

Radny S. Dukaczewski zapytał czy zapis „dotacja na dofinansowanie prac 

remontowych i konserwatorskich zabytków w kwocie 126.900,00 zł.” dotyczy 

renowacji kamienic przy placu Wileńskim. 

Skarbnik Gminy potwierdziła, że dotacja zostanie przeznaczona na cel wspomniany 

przez radnego. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj odpowiadając na pytanie radnego  

S. Dukaczewskiego, poinformował że decyzje dotyczące wydatkowania tych środków 

będą podejmowane później, przy konkretnej uchwale zawierającej zapisy o 

rozdysponowaniu środków. Dodał, że dzisiejszy projekt uchwały wpisuje kwotę, która 

będzie do dyspozycji. A. Kozubaj wyraził nadzieję, że rada przychyli się do propozycji 

i udzieli pomocy wpisanym do rejestru zabytków wspólnotom w odnowieniu kamienic 

(wszystkich części wspólnych wspólnot). 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgodnie z jego wiedzą 

„Ogólnopolski Konkurs Wokalny” jest imprezą cykliczną odbywającą się  

w Drezdenku.  

Radny K. Siuda zapytał czy dotacja w kwocie 126.900,00 zł na prace remontowe  

i konserwatorskie jest procentem udziału Gminy we wspólnotach. 

Zastępca Burmistrza powiedział, że kwota ta jest dużo większa niż procent udziału 

Gminy w tych wspólnotach. 

Radny K. Siuda zapytał o przybliżenie pozycji w projekcie uchwały dotyczącym kwoty 

15.611,00 zł z przeznaczeniem na budowę nawierzchni ulic Lema, Wita Stwosza, 11-

go Listopada w Drezdenku. 

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji tut. Urzędu D. Skrzypczak poinformował, że 

inwestycja została zakończona, ale pozostał jeden, mały odcinek przy lesie do 

wykonania, który nie był ujęty w zakresie prac. Dodał, że Burmistrz zaproponował, 
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aby wykonać ten mały odcinek, w celu zamknięcia wszystkiego w jedną całość.  

D. Skrzypczak wyjaśnił, że nie jest pewien czy kwota pozostająca w budżecie z 

oszczędności poprzetargowych i uchwalona dziś przez radnych będzie 

wystarczającą, gdyż w zakresie prac jest jeszcze chodnik. Dodał, że jeśli środków 

zabraknie to wykonana zostanie sama nawierzchnia. 

Zastępca Burmistrza uzupełnił wypowiedź Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji  

i powiedział, że odcinek nawierzchni w okolicach ul. Lema i Wita Stwosza, o którym 

mowa nie został wykonany, gdyż najpierw był zrobiony zakres dotyczący ul. 11-go 

Listopada, Leśnej, Kochanowskiego, Matejki i Reja, potem wykonana została 

nawierzchnia ul. Wita Stwosza i pozostał odcinek, który jest pomiędzy Wita Stwosza 

a kwadratem, który został wykonany wcześniej. 

Radny K. Jaśków zapytał kto odpowiedzialny jest za oznakowanie ulicy Wita 

Stwosza. Wyjaśnił, że ma tam miejsce skrzyżowanie równorzędne i zastanawia się 

czy takie rozwiązanie nie stanowi problemu.  

Zastępca Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji M. Konarska poinformowała, że 

organizację ruchu na tym odcinku ustalał projektant, ale nic nie stoi na przeszkodzie, 

aby to później zmienić.  

W związku z oczekiwaniem na odpowiedź dotyczącą pytania radnego  

S. Dukaczewskiego w sprawie dotacji w trybie art. 221 ustawy Przewodniczący Rady 

Miejskiej ogłosił 5 minut przerwy. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj wyjaśnił, że zapis w uchwale zmieniającej budżet, 

który dotyczący dotacji w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym ma na celu 

zwiększenie o kwotę 3.100 zł., ze względu na fakt, że wpłynęły dwa, kolejne wnioski 

od „Alternatywnej Gminy” i „Sauerianum”. Dodał, że obecnie trudno określić jaki 

będzie podział tych środków. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

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

druk 430/17 (projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBECNI: 3, BRAK GŁOSU: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Michał Czekajło, Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, 

Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Krzysztof Siuda, 

Mariusz Suchecki 

NIEOBECNI (3) 

Katarzyna Czerwińska, Mariola Kruk, Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 10 radnych podjęła Uchwałę Nr XLIX/427/2017  

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

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 
 
 

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&dcr=0&q=sauerianum+ch%C3%B3r+drezdenko&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwizseeF89jWAhUGmBoKHeEvCh4QvwUIIygA&biw=1252&bih=568&dpr=1.09
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Ad. 5 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział  

i XLIX sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

 

Sporządziła:        
J. Ambroziak      
      Przewodniczący Rady Miejskiej   
     

/-/ Adam Kołwzan 
 


