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Protokół Nr XVI.2012 
z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 29 grudnia 2012 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XVI sesji Rady 
Miejskiej. Powitał Wicestarostę p. W. Pietruszaka, radnych powiatowych, Burmistrza 
p. M. Pietruszaka, Z-cę Burmistrza p. A. Kozubaja, Sekretarza Gminy p. L. Jaśków, 
Skarbnika Gminy  p. A. Lachowicz, zaproszonych gości, sołtysów (lista obecności 
stanowi załącznik nr 1a do protokołu), radnych (lista obecności radnych stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) i wszystkich obecnych na posiedzeniu. 
Następnie stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, 
przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Ad. 2 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan przedstawił porządek obrad po 
zmianach wprowadzonych na Komisjach, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak zaproponował, aby jako pkt. 6 uchwalić 
stanowisko RM dotyczące sprzeciwu wobec likwidacji Sądu Rejonowego. Pozostałe 
punkty ulegną przesunięciu.                    
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad 
wraz z poprawk ą. 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że protokoły z XIII sesji Rady 
Miejskiej z dnia  25 października 2011 roku, XIV sesji Rady Miejskiej z dnia                        
28 października 2011 roku oraz XV sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2011 
roku były wyłożone do wglądu w Biurze Rady. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” i  0 „wstrzym. si ę” przyj ęła protokoły z XIII sesji Rady Miejskiej                          
z dnia  25 pa ździernika 2011 roku, XIV sesji Rady Miejskiej z dni a                              
28 października 2011 roku oraz XV sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2011 
roku. 
Ad. 4/Ad. 5 
Sołtys wsi Lubiatów wystąpiła z następującymi interpelacjami: 

1. poprosiła o wystosowanie wspólnego pisma do Starostwa w sprawie 
przekazania wykazu remontu dróg powiatowych znajdujących się na terenie 
Gminy Drezdenko. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że wystosuje takie pismo 
do Starostwa Powiatowego.  

2. poprosiła kolejny raz o sprawdzenie i wymianę hydrantów we wsi Lubiatów.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że przypomni PGKiM       
Sp. z o.o. o sprawdzeniu i wymianie hydrantów we wsi Lubiatów. 

Radny powiatowy p. E. Tyranowicz  wystąpił z następującymi interpelacjami: 
1. jak wygląda sprawa budowy obwodnicy miasta Drezdenka? 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że ze względu na brak 
środków finansowych obwodnica Drezdenka nie znalazła się w budżecie 
Województwa Lubuskiego na 2012 rok. Dodał, że Gmina nie zgadza się                   
z takim rozwiązaniem i będzie starała się, aby w kolejnych budżetach znalazły 
się zapisy dotyczące obwodnicy Drezdenka.  
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2. kiedy w Gminie powstanie strefa przemysłowa? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że strefa przemysłowa 
jest w trakcie realizacji. Została podpisana umowa na realizację planu 
zagospodarowania przestrzennego, po przeprowadzeniu wszystkich działań 
proceduralnych, w drugim kwartale 2012 roku zostanie przygotowana 
stosowna uchwała, która pozwoli na przeprowadzenie już konkretnych 
rozmów i  działań związanych z podstrefą Kostrzyńsko – Słubicką.  

3. kiedy w Gminie Drezdenko powstanie szerokopasmowy Internet? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że Internet 
szerokopasmowy jest w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą jest zawarta 
do 30.06.2012r.  

4. czy i kiedy zostanie wykonany chodnik oraz ścieżka rowerowa                                      
na ul. Niegosławskiej w Niegosławiu? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zadanie to nie 
zostanie wykonane z powodu braku środków finansowych.  

Z-ca Przewodniczącego Rady p. W. Zarzyński poprosił o interwencję w sprawie 
naprawy nawierzchni na ul. Niegosławskiej w Niegosławiu.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że nawierzchnia                                   
ul. Niegosławskiej w Niegosławiu zostanie wykonana w ramach możliwości 
finansowych Gminy.  
Sołtys wsi Drawiny wystąpił z następującymi interpelacjami: 

1. wystąpił z zapytaniem, kiedy zostanie wykonany chodnik w Drawinach? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w budżecie na 2012 
rok nie uwzględniono sprawy wykonania chodnika od drogi nr 170 z powodu 
braku środków finansowych.   

2. poinformował, że nie wszędzie w m. Drawiny świecą lampy. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poprosił o bieżące informowanie                      
o nieświecących lampach. Dodał, że usterki będą na bieżąco zgłaszane 
energetyce, celem ich usunięcia.   

Radny p. K. Siuda poprosił władze Starostwa, aby w skuteczny sposób informowały 
o akcjach profilaktycznych prowadzonych przez Starostwo. 
Wicestarosta Powiatu p. W. Pietruszak poinformował, że otrzymał informacje,                        
iż  wystarczająco rozpropagowano zorganizowane w listopadzie badania 
profilaktyczne dla mężczyzn po 50-tym roku życia. Dodał, że postara się i zwróci na 
to uwagę, aby w przyszłości akcje profilaktyczne były szerzej reklamowane.  
Z-ca Przewodniczącego Rady p. E. Nawrot wystąpił z zapytaniem czy będzie 
remontowana droga powiatowa w m. Marzenin w kierunku do Rąpina? 
Wicestarosta Powiatu p. W. Pietruszak poinformował, że aktualna sytuacja 
finansowa powiatu nie pozwala na remont drogi z Gościmia przez Rąpin do drogi 
idącej z Niegosławia do Karwina. 
Sołtys wsi, Goszczanówek wystąpiła z następującymi interpelacjami:  

1. kiedy zostanie dokończona droga z Goszczanowa do Baranowic? 
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że wykonanie nawierzchni 
asfaltowej drogi w kierunku Branowic nie ujęto w budżecie na 2012 rok z 
uwagi na niewystarczające środki finansowe. Naprawa drogi będzie 
realizowana w ramach środków przeznaczonych na bieżące remonty dróg.  

2. poprosiła o ustawienie tablic informujących o miejscowości Goszczanówek                         
i Duraczewo? 
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Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że w budżecie Gminy na 2012 
rok zabezpieczono środki na zakup tablic z nazwami miejscowości.   

Radny p. R. Świekatowski wystąpił z następującymi interpelacjami: 
1. poprosił o wyjaśnienie artytułu, dotyczącego Parku Kultur Świata, 

zamieszczonego w Gazecie Lubuskiej pn. „Zabawki wywołały wielką  
awanturę“.  
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych                                
p. D. Skrzypczak poinformował, że artykuł dotyczył dwóch spraw: 
1) kolorystyki zabawek. 

Poinformował, że kolorystyka zabawek budziła zastrzeżenia ze strony 
Gminy, ze względu na fakt, iż nie jest zgodna z dokumentacją.  

2) uzgodnienia z Konserwatorem Zabytek.   
Poinformował, że po spotkaniu z Lubuskim Konserwatorem Zabytów 
okazało się, że obiekt nie jest wpisany w ścisłą strefę zabytkową ani nie 
posiada rejestru. Jest to tylko strefa przyległa do ścisłej strefy, w której 
znajduje się centrum miasta. Dodał, że mimo to została uzgodniona 
dokumentacja z Konserwatorem Zabytków. Gmina posiada decyzje 
pozytywną z zastrzeżeniem kolorystyki zabawek.  

Dodał, że odbiór Parku Kultur odbył się w dniu wczorajszym, z zastrzeżeniem 
wymiany elementów zabawowych na odpowiednią kolorystykę.  

2. poprosił o odtworzenie chodnika, który został zepsuty podczas prac 
remontowych na ul. Pierwszej Brygady. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zainterweniują w tej 
sprawie w ZDW.  

3. wystąpił z prośbą o zamontowanie lamp na wyremontowanym odcinku                        
ul. Okrężnej. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zorentują się                            
w terenie i zainterweniują w tej sprawie.  

4. poprosił zabezpieczenie, np. za pomocą wykonania ogrodzenia, targowiska 
miejskiego od strony ul. Dąbrowskiej. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zostało wystosowane 
w tej sprawie pismo do Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu „SCH”. W 
odpowiedzi Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu „SCH” poinformowała 
nas, że grunt, o którym mowa nie jest własnością spółdzielni. Właścicielem 
działki jest Zakład Budowlany Antczak Spółka jawna, który w miesiącu 
sierpniu zdemontował ogrodzenie swojej działki.  

Mieszkanka ul. Okrężnej poinformowała, że mieszkańcy osiedla przy ul. Okrężnej 
liczącego 5 bloków i 120 rodzin proszą o interwencję, gdyż toną w błocie                                 
i ciemnościach. W związku z tym poprosiła o interwencję o postawienie jakiegoś 
doraźnego oświetlenia i doraźną naprawę drogi. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że budowa nawierzchni dróg 
wewnętrznych, kanalizacji burzowej, chodników, parkingów, oświetlenia ul. Okrężnej 
nie został uwzględniony w budżecie na br. z powodu braku środków finansowych. 
Drogi będą utrzymane w ramach środków przeznaczonych na bieżące remonty była 
naprawiona w ramach bieżących środków, tj. remont zabezpieczający w miarę 
posiadanych środków budżetowych na 2012 rok.  
Radna p. K. Czerwińska wystąpiła z zapytaniem, kiedy zostanie poprawiona droga 
Lipno – Kosin? 
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Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p. D. Skrzypczak 
poinformował, że do 20.12.br. został wskazany termin wykonania robót 
gwarancyjnych na tej drodze. Niestety do tej pory nie zostały one wykonane ze 
względu na prośbę wykonawcy, który pod koniec roku ma dużo pracy. Obiecał, że 
wykona poprawki do końca br.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. W. Kupczak poprosił o naprawę dróg                         
w Trzebiczy przy ul. Porzecznej, ul. Nadrzecznej i ul. Kowalskiej.   
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że naprawa                                  
dróg w Trzebiczu przy ul. Porzecznej, ul. Nadrzecznej i ul. Kowalskiej zostanie 
wykonana w ramach możliwości finansowych Gminy.  
Ad. 6 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że Prezes Sądu Rejonowego                
w Strzelcach Kraj. wystosował pismo z informacją, że do Sądu Rejonowego                            
w Strzelcach Kraj. wpłynął projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości                          
w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych 
wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie 
sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich 
siedzib i obszarów właściwości. Zgodnie z treścią projektu rozporządzenia                          
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego  Gorzowie Wlkp. znosi się Sąd Rejonowy 
w Strzelcach Kraj i Sąd Rejonowy w Sulęcinie. Równocześnie w Sądzie Rejonowym 
w Międzyrzeczu planowane jest utworzenie: 
- Zamiejscowego Wydziału Cywilnego w Strzelcach Kraj., 
- Zamiejscowego Wydziału Karnego w Strzelcach Kraj., 
- Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Strzelcach Kraj.  
Prezes poinformował również, że projekt został przesłany do zaopiniowania bez 
uzgodnienia, jednak z doniesień medialnych  oraz spotkań z byłym Ministrem 
Sprawiedliwości Panem Krzysztofem Kwiatkowskim i przedstawicielami Ministerstwa 
Sprawiedliwości wiadomym jest, że celem zniesienia sądów ma być oszczędność 
finansowa i odciążenie sędziów obowiązkami administracyjnymi.  Prezes Sądu 
Rejonowego jest przeciwko likwidacji tutejszego Sądu.  
W związku z powyższym Burmistrz poinformował, że wystosował sprzeciw przeciwko 
likwidacji Sądu Rejonowego w Strzelacach Kraj. i prosi Radę Miejską o wyrażenie 
swojego stanowiska  w tej sprawie.  
Rada Miejska również stanowczo sprzeciwia się planowanej likwidacji Sądu 
Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy                                      
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę”  przyj ęła Stanowisko Rady Miejskiej w 
sprawie sprzeciwu wobec likwidacji S ądu Rejonowego (Stanowisko nr 3.2011 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).  
Ad. 7 
Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej procedury  uchwalania  
budżetu, rodzaju i  szczegółowości  materiałów   informacyjnych  towarzyszących  
projektowi  budżetu – druk nr 124/11 (projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy                                      
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVI/122/2011                       
w sprawie zmiany w uchwale dotycz ącej procedury  uchwalania  bud żetu, 
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rodzaju i  szczegółowo ści  materiałów   informacyjnych  towarzysz ących  
projektowi  bud żetu (uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
Ad. 8 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                     
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – druk nr 125/11(projekt stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głos ami „za”, przy                                      
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVI/123/2011                       
w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania 
Problemów Alkoholowych  (uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2012-2013 – druk nr 126/11(projekt stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy                                      
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVI/124/2011                       
w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii n a lata 
2012-2013 (uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 
Ad. 10 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 
2012 – 2014 – druk nr 127/11(projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy                                      
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVI/125/2011                       
w sprawie przyj ęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 20 12 – 
2014 (uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 
Ad. 11 
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu  właściwego do realizacji zadania 
administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny – druk nr 128/11(projekt 
stanowi załącznik nr  12 do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy                                      
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVI/126/2011                       
w sprawie wyznaczenia podmiotu  wła ściwego do realizacji zadania 
administracji publicznej w zakresie wspierania rodz iny  (uchwała stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
Ad. 12 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest – druk nr 131/11(projekt stanowi załącznik 
nr 14 do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy                                      
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVI/127/2011                       
w sprawie zmiany uchwały dotycz ącej przyj ęcia programu usuwania azbestu i 
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wyrobów zawieraj ących azbest  (uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 13 
Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko 
na 2011 rok – druk nr 132/11(projekt stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 
protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, pr zy                                      
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVI/128/2011                       
w sprawie zmiany  uchwały bud żetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok 
(uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 
Ad. 14 
Projekt uchwały w/s zmiana uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego  – duk nr 133/11 (projekt stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 
protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVI/129/2011                         
w sprawie zmiana uchwały dotycz ącej zaci ągni ęcia kredytu długoterminowego  
(uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). 
Ad. 15 
Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko 
na 2011 rok – druk nr 134/11(projekt stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 
protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy                                      
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVI/130/2011                       
w sprawie  zmiany  uchwały bud żetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok 
(uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu). 
Ad. 16 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2011  
nie wygasają z upływem  roku budżetowego – druk nr 135/11(projekt stanowi 
załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy                                      
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVI/131/2011                       
w sprawie ustalenia wydatków bud żetu gminy, które w roku 2011  nie wygasaj ą 
z upływem  roku bud żetowego  (uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 17 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Drezdenko – druk nr 136/11(projekt stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 
protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy                                      
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVI/132/2011                       
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej M iasta i Gminy Drezdenko  
(uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 18 
Projekt uchwały w sprawie  zmiany  uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko 
na 2011 rok – druk nr 137/11(projekt stanowi załącznik nr 26 do niniejszego 
protokołu).  
Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz poinformowała, że budżet po stronie  dochodów                     
i wydatków zwiększono  o kwotę 570.420,00 zł zgodnie z zawartą umową z dnia                    
6 czerwca 2011 roku, z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. Z o.o. z siedzibą w Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 21, na realizację zadania 
własnego gminy, polegającym na administrowaniu zasobami komunalnymi gminy 
(mieszkalnymi). Zwiększa się dochody z tego tytułu o kwotę 570.420zł, 
przeznaczając na wydatki związane z administrowaniem tymi zasobami.                                                          
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy                                      
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVI/133/2011                       
w sprawie zmiany  uchwały bud żetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok  
(uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu). 
Ad. 19 
Radni nie wnieśli uwag.  
Ad. 20 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan odczytał: 

1. pozytywną opinię RIO w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem oraz możliwości sfinansowania 
deficytu przedstawionego w 2012 roku Gminy Drezdenko (opinia stanowi 
załącznik nr 28 do niniejszego protokołu), 

2. pozytywną opinię RIO w Zielonej Górze o projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012-2020 
przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok (opinia 
stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu).   

Ad. 21 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że wszystkie Komisje Rady 
Miejskiej wydały pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2012 
rok oraz projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Drezdenko na lata 2012 -2020.  
(opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu). 
(opinia Komisji Budżetowej stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu). 
(opinia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej stanowi załącznik nr 32  
do niniejszego protokołu). 
(opinia Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz 
Ochrony Przeciwpożarowej stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu). 
Ad. 22 
Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz poinformowała, że zgodnie z opinią RIO w Zielonej 
Górze z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej 
naniesiono uwagi RIO a mianowicie wprowadzono zmianę w uchwale budżetowej 
oraz wprowadzono zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej, które 
przedstawiają się następująco (Stanowisko Burmistrza Drezdenka z dnia 
28.12.2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok 
stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu): 
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Lp 

 
PROJEKT 

 
           AKTUALIZACJA 

  
                                WYJAŚNIENIE 

1 2 3 4 
1. podstawa prawna uchwały bud żetowej  

art.214 pkt.1,2  
 
 

 
 
art.214 
 

Wprowadzono plan rachunku dochodów 
wyodr ębnionych o światowych jednostek 
bud żetowych i wydatki nimi sfinansowanych na 
2012 rok 

2. § 1 uchwały bud żetowej 
 
ust.1                      kw. 44.269.205,00zł 
ust.1 pkt.2            kw.    1.610,817,00zł 
ust. pkt.2 lit. a    kw.     1.040.817,00zł 

 
 
ust.1                                              kw. 44.749.790,00zł 
ust.1 pkt.2                                    kw.   2.091.402,00zł 
ust.1 pkt.2 lit. a                            kw.  1.521.402,00zł      

 
 
 
Zwiększono dochody środkami z PROW na 
spłat ę pożyczki 

3 § 2 uchwały bud żetowej 
 
ust.2 pkt.1 lit.a  kw.19.741.065,00zł 

 

 
 
ust.2 pkt.1 lit. a                            kw.19 .665.885,00zł 
 

 
Zmniejszono  wysoko ść wynagrodzenia i 
składek od nich naliczonych o wynagrodzenia w 
ramach programów i projektów 
 
Uwago RIO 

4 § 3 uchwały bud żetowej 
 
ust.1                        kw.2.500.000,00zł 
ust.3                        kw.1.500.000,00zł 

 
 
ust.1                                                kw.2.019.415,00zł 
ust.3                                                kw.1.980.585,00zł 
 
dokonano zmiany zał.nr4  przychody i rozchody  

 
 
Zmniejszono deficyt bud żetu 
Zwiększono rozchody bud żetu 
 
O spłat ę pożyczki 

5  wprowadzono § 9 w uchwale  bud żetowej 
 i utworzono zał.nr.7 

Zapisy dotycz ą: 
wprowadzonego planu  rachunku dochodów 
wyodr ębnionych o światowych jednostek 
bud żetowych i wydatki nimi sfinansowanych na 
2012 rok 

6. str..30 w tab. wydatków zał.2 do 
uchwały bud żetowej 
010/01030/2850               kw.7.353,00zł 

 
 
010/01030/2850                                      kw. 9.340,00zł  

2% na Izby Rolnicze od podatku rolnego 
 
Uwaga RIO 

7. str.34 w tab .wydatków zał.nr.2 do 
uchwały bud żetowej 
756/75615/4480      kw.1.406.000,00zł 
756/75615/4500      kw.        1.300,00zł 

 
 
600/60017/4480                                 kw.1 .406.000,00zł 
020/02095/4500                                 kw.       1.300,00zł 

 
 
Zmiana klasyfikacji bud żetowej  
 
Uwaga RIO 
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8. str.41 w tab .wydatków zał.nr.2 do 
uchwały bud żetowej 
852/85204/4330            kw.7.200,00złł 

 
 
852/85204/3110                                        kw.7.200,00zł  

 
Zmiana klasyfikacji bud żetowej 
 
Uwaga RIO 

Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” oraz 0 „wstrzym. si ę” przyj ęła w/w zmiany 
w uchwale bud żetowej oraz zmiany w zał ącznikach do uchwały bud żetowej.  
 
Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz poinformowała również, że zgodnie z opinią RIO w Zielonej Górze z dnia 01 grudnia 2011 roku w 
sprawie projektu uchwały WPF naniesiono uwagi RIO: 
- wprowadzono zmianę w uchwale w sprawie WPF oraz  
- wprowadzono zmiany w WPF i wykazie przedsięwzięć do WPF 
które przedstawiają się następująco (Stanowisko Burmistrza Drezdenka z dnia 28.12.2011r. w sprawie: projektu uchwały 
Wieloletniej Prognozy Drezdenko na lata 2011-2020 stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu): 
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Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak przedstawił autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok, 
które przedstawiają się następująco: 
 
Lp 

 
PROJEKT 

 
           AKTUALIZACJA 

  
                                WYJAŚNIENIE 

1 2 3 4 
1 Zmiany w wydatkach maj ątkowych  

zał.nr.2 do uchwały bud żetowej 
 

900/90095/6050    zmniejszamy o kw. 91.220,00 zł 
Z zadania 
„ uzbrojenie terenu wraz z budow ą oświetlenia 
nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku 
ul.Południowa  
Ar,Krajowej,Okr ężna i Willowa – etap II  
Zwiększamy  na zadania  
900/90004/6050 kw.76.220,00zł  
„ budowa placu zabaw w m.Trzebicz  Nowy 
900/90015/6050 kw.15.000,00zł 
„budowa o świetlenia drogowego w m.Karwin „ 

 
 
 
autopoprawka 

Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” oraz 0 „wstrzym. si ę” przyj ęła                         
w/w autopoprawk ę zgłoszon ą przez Burmistrza Drezdenka.  
 

2. Zmiana w wydatkach bie żących 
zał.nr.2 do uchwały bud żetowej 

 

900/90003/4300 zmniejszamy o kwot ę 10.000zł na  
926/92605/3250  zwiększamy o kwot ę 10.000zł na 
stypendia 
Zmiana w uchwale bud żetowej §2 ust.2 pkt.3 

 
 
autopoprawka  

Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” oraz 0 „wstrzym. si ę” przyj ęła                          
w/w autopoprawk ę zgłoszon ą przez Burmistrza Drezdenka.  
 
11. Zmiana w wydatkach bie żących – 

dotacje  
zał.nr.2 do uchwały bud żetowej 

 

921/92109/2480 zmniejszenie o kwot ę 10.000zł na 
852/85295/2360 zwiększenie o kwot ę 10.000zł – 
dotacja TPD Koło Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym 
Zmiana zał. Nr 5 do uchwały bud żetowej 
Zmiana w uchwale bud żetowej §7 ust. 1 pkt.1 i 2  

 
 
 
autopoprawka 

Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” oraz 0 „wstrzym. si ę” przyj ęła                            
w/w autopoprawk ę zgłoszon ą przez Burmistrza Drezdenka.  
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Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwę w obradach sesji RM.  
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan w imieniu radnych Klubu Radnych 
Porozumienie zaproponował wprowadzenie następujących zmian do projektu 
uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok: 

1. z  750/75022/3030 zmniejszenie o kwotę 10.000zł na 852/85295/2360 
zwiększenie o kwot ę 10.000zł – dotacja TPD Koło Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym 

 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” przyj ęła                            w/w zmian ę.  
 

2. z  600/60016/6050 zmniejszenie o kwotę 40.000zł na 921/92106/6050 
zwiększenie o kwot ę 40.000zł – Budowa Sali wiejskiej w m. Marzenin – 
dokumentacja techniczna”.  

Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że zgodnie z art. 231 ust. 3 ustawy 
o finansach pulicznych „Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego nie postanowi o zaniechaniu realizacji, okresowym wstrzymaniu 
realizacji lub ograniczeniu rzeczowego zakresu przedsięwzięcia, a wydatki 
zaplanowane w projekcie budżetu przez zarząd jednostki samorządu 
terytorialnego nie różnią się od wydatków przewidzianych na realizację 
przedsięwzięcia, organ stanowi ący jednostki samorz ądu terytorialnego nie 
może, bez zgody zarz ądu jednostki samorz ądu terytorialnego, zmniejszy ć 
wydatków zaplanowanych w uchwale bud żetowej na realizacj ę 
przedsi ęwzięcia ”. 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poprosił 

Burmistrza o zajęcie swojego stanowiska w tej sprawie.  
 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poprosił o 5 min przerwę.  
Przewodniczący Rady ogłosił 5 min przerwę w obradach sesji RM.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że po rozmowach z głównym 
zainteresowanym budowy Sali wiejskiej w Marzeninie p. E.Nawrotem, zostało 
ustalone, że w budżecie na 2012 rok nie zostaną wpisane środki na projekt 
techniczny budowy Sali wiejskiej w Marzenienie. Natomiast zostanie przygotowana 
uchwała intencyjna do Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie zapewnienia, iż 
sala wiejska w Marzenienie zostanie wykonana w późniejszym terminie, a to 
zagwarantuje zabezpieczenie przez ANR terenu przeznaczonego konkretnie na ten 
cel. Jednocześnie zapewnił, że inwestycja ta zostanie na pewno wpisana                   
do budżetu na 2013 rok.  
W związku z powy ższym Przewodnicz ący Rady p. A. Kołwzan w imieniu 
radnych z Klubu Radnych Porozumienie wycofał wy żej proponowan ą 
propozycj ę zmian w bud żecie.  
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3. z  801/80114/4010 zmniejszenie o kwotę 10.000zł 
z  801/80101/4010 zmniejszenie o kwotę 50.000zł 
z  852/85203/4010 zmniejszenie o kwotę 20.000zł 
z  852/85219/4010 zmniejszenie o kwotę 60.000zł 
z  921/92195/4210 zmniejszenie o kwotę 5.000zł 
z  921/92195/4300 zmniejszenie o kwotę 5.000zł 
na 926/92605/2360 zwiększenie o kwot ę 150.000zł 

Radny p. W. Sapór poprosił o wyjaśnienie, jakie będą skutki tych zmian.  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj przypomniał, że w projekcie budżetu nie ma 
uwzględnionej kwoty 300.000 zł, które zabraknie w wyniku wprowadzenia o 2% 
wyższej składki rentownej. Dlatego uważa, że na dzień dzisiejszy powinno się 
zabezpieczyć środki na zadania obowiązkowe Gminy, a dotacje dla klubów 
sportowych nie są zadaniami obowiązkowymi.  
Kierownik OPS w Drezdenku p. W. Kantor – Kapiczak poinformowała, że 
zmniejszenie środków z  852/85203/4010 Ośrodki wsparcia o kwotę 20.000zł jest 
niemożliwe, gdyż jest to zadanie zlecone. Nie można zdjąć środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia.  
Wyjaśniła, że w dniu dzisiejszym została przyjęta uchwała o przejęciu nowego 
zadania przez OPS, zmniejszenie środków z 852/85219/4010 na kwotę 60.000zł, 
będzie wiązało się z faktem, iż nie mógłby być zatrudniony asystent rodzinny, 
ponieważ wszystkie wynagrodzenia w OPS są na tym samym poziomie co w 2011 
roku.  
Natomiast, jeśli chodzi o inne działy, które Gmina powinna zabezpieczyć środki np. 
na domy pomocy społecznej brakuje kwoty około 150.000 zł.  
Dyrektor MGZO w Drezdenku poinformowała, że wzrost kwoty w 801/80114/4010 
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, jest przyczyną 6 miesięcznej 
odprawy dla Głównej Księgowej oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika za 40 lat 
jego pracy. Dodała, że zabranie kwoty 10.000 zł spowoduje brak pieniędzy na 
świadczenia, które należą się pracownikom.  
Natomiast decyzja radnych o zmniejszenie środków z  801/80101/4010 szkoły 
podstawowe o kwotę 50.000zł będzie konsekwencją wywołania tematu reorganizacji 
szkół. Zostałyby  zamknięte szkoły z małych miejscowości tj. Grotów, Rąpin, Stare 
Bielice i Gościm. W związku z powyższym należy się zastanowić nad takim 
postępowaniem.  
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwę w obradach sesji RM.  
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że po przedyskutowaniu                          
z Burmistrzami tematu dotacji dla klubów sportowych zostało stworzone wspólne 
porozumienie, które brzmi następująco: 

1. zaproponowano następujące poprawki w projekcie budżetu: 
z  921/92195/4210 zmniejszenie o kwotę 10.000 zł 
z  852/85219/4010 zmniejszenie o kwotę 10.000 zł 
z  900/90003 zmniejszenie o kwotę 5.000 zł 
na 926/92605/2360 zwiększenie o kwot ę 25.000 zł. 

2. uzupełnienie do połowy roku środków w budżecie z przeznaczeniem na ten 
cel.  

Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” przyj ęła w/w zmian ę.  
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(Pismo Klubu Radnych Porozumienie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 
rok, stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu).  
Ad. 23 
Projekt uchwały w/s uchwały budżetowej  Gminy Drezdenko na 2012 rok – druk nr 
129/11 (projekt stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVI/134/2011 uchwały 
bud żetowej  Gminy Drezdenko na 2012 rok wraz z naniesio nymi uwagami RIO, 
autopoprawkami wniesionymi przez Burmistrza Drezden ka oraz poprawkami 
wniesionymi przez Klub Radnych Porozumienie  (uchwała stanowi załącznik nr 38 
do niniejszego protokołu). 
Ad. 24 
Projekt uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognoz y Finansowej Gminy 
Drezdenko na lata 2012-2020 – druk nr 130/11 (projekt stanowi załącznik nr 39  do 
niniejszego protokołu).  
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że wszystkie wprowadzone 
zmiany będą miały odzwierciedlenie w niniejszym projekcie uchwały.   
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVI/135/2011 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy D rezdenko na lata 2012-
2020 wraz z naniesionymi uwagami RIO oraz uwzgl ędnionymi automatycznie 
wniesionymi autopoprawkami wprowadzonymi przez Burm istrza Drezdenka i 
poprawkami wniesionymi przez Klub Radnych Porozumie nie (uchwała stanowi 
załącznik nr 40 do niniejszego protokołu). 
Ad. 25 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 
projekt planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok (plan pracy Rady Miejskiej stanowi 
załącznik nr 41 do niniejszego protokołu). Poprosił radnych o wnoszenie uwag. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęła plan pracy Rady 
Miejskiej na 2012 rok. 
Ad. 26 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 
projekty planów pracy stałych komisji Rady na 2012 rok, które ustaliły poszczególne 
Komisje Rady Miejskiej (plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej stanowią 
załączniki nr 42, nr 43, nr 44) . Poprosił  o wnoszenie uwag. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęła plany pracy 
stałych komisji Rady Miejskiej na 2012 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali plan 
pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok (plan pracy stanowi załącznik nr 45 do 
niniejszego protokołu). 
Poprosił  o wnoszenie uwag. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęła plan pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2012 rok. 
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Ad. 27 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że w przerwie obrad sesji 
zgłosiła się do niego p. Jessa, która poprosiła o interwencję w sprawie gruzu 
powstałego po rozbiórce kiosków przy dawnej „Warszawiance”. Poprosił Burmistrza 
o udzielenie odpowiedzi w tej sprawie na piśmie.  
Ad. 28  
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XVI sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  
 
Sporządziła:      
E. Kaczmarek 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
                            

/-/ Adam Kołwzan  
 
 


