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

z dnia 28 grudnia 2017 roku 
 

Obrady rozpoczęto 28 grudnia 2017r. o godz. 17:00, a zakończono o godz. 17:30 

tego samego dnia. 

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

Ad. 1  

Otwarcie obrad LV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia LV 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. 2017.1875 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 LV 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 488/17. 
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4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017- 2025 - druk nr 489/17. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2017 

nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 490/17. 

6. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego części zadania 

publicznego w zakresie utrzymania czystości i zieleni w pasie dróg wojewódzkich  

nr 160 i 164 na terenie miasta Drezdenka - druk nr 491/17. 

7. Zamknięcie obrad LV 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 488/17. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały 

zwiększa budżet Gminy o kwotę 335.000 zł. Omówiła poszczególne propozycje 

zmian: 

dochody bieżące: 

- wpływy z tytułu dochodów za usługi cmentarne - 90.000 zł, 

- wpływy z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na 

rzecz jednostek samorządu terytorialnego od spadków i darowizn – 160.000 zł, 

- wpływy z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na 

rzecz jednostek samorządu terytorialnego od czynności cywilnoprawnych – 85.000 

zł, 

wydatki bieżące: 

wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 335.000 zł 

Przeniesienia wydatków przeznaczono na: 

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w łącznej 

kwocie 8.130 zł 

wydatki majątkowe: 

- koszty związane z dotacją celową na modernizację systemów grzewczych 

(likwidacja pieców węglowych – montaż pieca na eko-groszek, montaż pieca na 

ogrzewanie gazowe w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ) w 

kwocie 8.130 zł, 

- „Utworzenie – wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice” dokonano 

zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł, 

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

zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł. 

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki ŚDS w łącznej kwocie 

8.361 zł 

- koszty związane z zakupem materiałów biurowych i materiałów do terapii zajęciowej 

– dotyczy zadań zleconych w kwocie 8.361 zł. 

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w łącznej kwocie 

13.750 zł 

wydatki bieżące: 
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- zakup artykułów biurowych i opału w kwocie 12.458 zł 

- koszty związane z usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania podopiecznego 

w kwocie 1.292 zł 

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie 

176.164 zł 

wydatki bieżące: 

- koszty związane z zapewnieniem wynagrodzeń pracowników w związku z 

odejściem 6 nauczycieli na urlop zdrowotny oraz ze względu na wypłacenie 

niezaplanowanych w budżecie na 2017 rok odpraw emerytalnych, przysługujących 

pracownikom zgodnie ze zmianami przepisów emerytalnych od 1 października 2017 

roku w kwocie 157.536 zł, 

- koszty związane z obowiązkową aktualizacją wysokości dotacji dla niepublicznego 

przedszkola tj. Przedszkola im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Drezdenku w kwocie 

11.264 zł 

- odpis na ZFSŚ w kwocie 2.909 zł 

- koszty związane z zakupem wody dla uczestników zawodów sportowych w kwocie 

35.00 zł 

- koszty zaleceń pokontrolnych staży w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku 

(wymiana drzwi i okna, odpowiadającym normom odporności ogniowej) w kwocie 

4.420 zł. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Adam Kołwzan 

- Krzysztof Siuda 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zapytał czy koszty dotyczące dotacji 

celowej na modernizację systemów grzewczych związane są z pojawieniem się 

środków, które wykroczyły poza dotychczasowy plan. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki z wydatków bieżących nie zostały wykorzystane 

i zostały przeniesione na dotacje, które będą zrealizowane jeszcze w tym roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poprosił o wyjaśnienie pozycji dotyczącej 

kosztów związanych z obowiązkową aktualizacją wysokości dotacji dla 

niepublicznego przedszkola. 

Dyrektor MGZO E. Pręt wyjaśniła, że od 1 stycznia 2017 roku zmieniły się zasady 

dotyczące dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Poinformowała, że obecnie tylko 

dwa razy w roku (na początku stycznia i we wrześniu) aktualizowane są dotacje dla 

niepublicznego przedszkola. E. Pręt powiedziała, że dotacja o której mowa musi 

zostać wyrównana od stycznia ale na bazie z końca września danego roku. 

Radny K. Siuda zapytał czy środki związane z Osowem i Starymi Bielicami pochodzą 

z funduszu sołeckiego. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki te pochodzą z budżetu Gminy. 

Radny K. Siuda zapytał czy kwota dotycząca gospodarowania odpadami 

komunalnymi związana jest z rozliczeniem z Celowym Związkiem Gmin SGO5. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że jest to kwota w ramach wydatków, które wykonuje 

Gmina. Dodała, że w ostatnim czasie do tut. Urzędu wpłynęło pismo  

z Celowego Związku Gmin SGO5 dotyczące zaległości z tytułu gospodarowania 
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odpadami komunalnymi, które należy bardzo dokładnie przeanalizować.  

A. Lachowicz poinformowała, że w budżecie Gminy na 2018 rok zostały 

zabezpieczone środki z przeznaczeniem na rozliczenie się z SGO5, ale to wcale nie 

oznacza, że Celowy Związek Gmin otrzyma te pieniądze. Poinformowała, że zostało 

wystosowane pismo do CZG SGO5, aby udostępniono wszystkie dane dotyczące 

zaległości. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 

rok - druk nr 488/17 (projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5  

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, 

Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof 

Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (5) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Jarosław Dworecki, Mariola Kruk, Dariusz 

Paluszkiewicz  

Rada Miejska, w obecności 10 radnych podjęła Uchwałę Nr LV/483/2017  

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 489/17. 

Skarbnik Gminy Aleksandra Lachowicz poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej została wprowadzona kwota zwiększająca dochody o kwotę 335.000 zł. 

Dodała, że zostały zmienione wydatki bieżące na wydatki majątkowe.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017- 2025 - druk nr 489/17  (projekt stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Edward Dasiukiewicz , Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, 

Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof 

Siuda, Mariusz Suchecki 

NIEOBECNI (5) 

Michał Czekajło , Katarzyna Czerwińska , Jarosław Dworecki, Mariola Kruk , Dariusz 

Paluszkiewicz  
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Rada Miejska, w obecności 10 radnych podjęła Uchwałę Nr LV/482/2017  

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 ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 

2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 490/17. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz wyjaśniła, że środki niewygasające to wydatki 

majątkowe lub bieżące, które dotyczą zamówień publicznych lub na które zostaną 

zawarte umowy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień 

publicznych. Dodała, że przedstawione w projekcie uchwały zadania są właśnie na 

takim etapie lub zaistniała konieczność zablokowania tych środków na 2018 rok.  

A. Lachowicz podkreśliła, że okres wykonania tych zadań upływa z końcem czerwca 

2018 roku. 

Skarbnik Gminy poprosiła o przyjęcie poprawek w zaproponowanym projekcie: 

 – w Dziale 600 Rozdziale 615 § 605 Drogi publiczne gminne – Przebudowa drogi 

dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza wpisane jest 200.000 zł a powinno być 

180.443 zł, ponieważ 19.557 zł zostało już zapłacone, 

-  dotyczy zadania przebudowy i remontu drogi w miejscowości Lubiewo-Drawiny 

naniesienie kwoty 521.400 zł celem zablokowania tych środków pieniężnych. 

A. Lachowicz poinformowała, że ogólna kwota środków niewygasających wynosi 

4.572.350 zł i przechodzi ona na wydzielony rachunek bankowy. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Adam Kołwzan 

- Dariusz Krysa 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zapytał czy zadanie pn.: „Modernizacja 

stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiatów” zostało rozpoczęte. 

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji wyjaśnił, że wykonawca został wyłoniony, 

ale fizycznie nie rozpoczął realizacji ze względu na okres. Dodał, że środki te już 

dawno były zaplanowane jako niewygasające, aby można było to zadanie wykonać  

w przyszłym roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zapytał na co zostanie przeznaczona 

kwota 19.557 zł, która pozostała z zadania dotyczącego przebudowy drogi 

dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że zapłacona kwota została 

przeznaczona na wykonanie dokumentacji. 

Radny D. Krysa upewnił się, czy wszystkie te środki muszą zostać wydatkowane do 

końca czerwca 2018 roku i zapytał kiedy zostanie ogłoszony przetarg na zadanie 

dotyczące przebudowy drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza. 

Skarbnik Gminy potwierdziła informację dotyczącą terminu wydatkowania środków. 

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji wyjaśnił, że przetarg został już ogłoszony. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

 



6 
 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2017 nie 

wygasają z upływem roku budżetowego wraz z poprawkami - druk nr 490/17 (projekt 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, 

Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof 

Siuda, Mariusz Suchecki 

NIEOBECNI (5) 

Michał Czekajło , Katarzyna Czerwińska, Jarosław Dworecki, Mariola Kruk , Dariusz 

Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 10 radnych podjęła Uchwałę Nr LV/484/2017  

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2017 nie wygasają 

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

protokołu). 

 
Ad. 6 
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego części 

zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości i zieleni w pasie dróg 

wojewódzkich nr 160 i 164 na terenie miasta Drezdenka - druk nr 491/17. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że to jest to samo zadanie, które było 

realizowane w tym roku. Dodał, że tym razem dokumentem potwierdzającym 

zawarcie porozumienia będzie uchwała podjęta przez Radę Miejską. A. Kozubaj 

powiedział, że w projekcie nie została ujęta droga 181 czyli ul. Pierwszej Brygady, 

dlatego że ulica ta w pierwszym półroczu 2018 roku uzyska status drogi gminnej. 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że w ramach porozumienia Gmina będzie utrzymywać 

pasy zieleni i czystość na chodnikach należących do ZDW. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaproponował, aby po przyjęciu tego 

projektu zakomunikowane zostało społeczeństwu, że to Gmina będzie utrzymywała 

czystość na odcinkach należących do Zarządu Dróg Wojewódzkich, że Gmina będzie 

wykonywała za Województwo ich zadania, bo nie są w stanie zrobić tego tak jak 

należy. 

Burmistrz Drezdenko powiedział, że częściowo zgadza się z apelem 

Przewodniczącego, ZDW swoje zadania wykonuje należycie tylko zbyt rzadko ze 

względu na ograniczenia budżetowe.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał na kiedy planowane jest otwarcie drugiego 

etapu obwodnicy. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak wyjaśnił, że o terminie otwarcia nie ma jeszcze 

komunikatu. Wyjaśnił, że trwa procedura odbiorowa, podczas której pojawiły się 

kwestie usterkowe dotyczące np. zjazdów do dróg rolniczych.  
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Radny K. Siuda zauważył, że na wioskach, przy psach dróg wojewódzkich panuje 

straszny bałagan. Zapytał czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj powiedział, że jeżeli Gmina przejmuje od 

Województwa sporą część zadania (teren Drezdenka - kwota przewyższa 100.000 zł) 

to będzie oczekiwać więcej zaangażowania na terenie poszczególnych sołectw, 

gdzie przebiegają drogi wojewódzkie. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego części 

zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości i zieleni w pasie dróg 

wojewódzkich nr 160 i 164 na terenie miasta Drezdenka - druk nr 491/17 (projekt 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, 

Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof 

Siuda, Mariusz Suchecki 

NIEOBECNI (5) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Jarosław Dworecki, Mariola Kruk, Dariusz 

Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 10 radnych podjęła Uchwałę Nr LV/485/2017  

w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego części zadania publicznego 

w zakresie utrzymania czystości i zieleni w pasie dróg wojewódzkich nr 160 i 

164 na terenie miasta Drezdenka (uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan wstępnie zaproponował, aby najbliższa 

planowa sesja Rady Miejskiej odbyła 31 stycznia 2018r. a komisje, tradycyjnie dzień 

wcześniej. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 
Ad. 7 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział  

i LV sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

 

Sporządziła:        
J. Ambroziak      
      Przewodniczący Rady Miejskiej   
     

Adam Kołwzan 
 


