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

z dnia 11 wrze śnia 2012 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXV sesji Rady 
Miejskiej, jednocześnie poinformował, że sesja została zwołana zgodnie z art. 20 
ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) przez Burmistrza Drezdenka p. Macieja Pietruszaka 
(pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Powitał Burmistrza 
Drezdenka p. M. Pietruszaka,  Z-cę Burmistrza Andrzeja Kozubaja, Skarbnika 
Gminy p. A. Lachowicz (lista obecności stanowi załącznik nr 2a do protokołu),  
radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) i 
wszystkich obecnych na posiedzeniu. Następnie stwierdził, że w obradach 
uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska może 
obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
Ad. 2 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan przedstawił proponowany porządek 
obrad, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Jednocześnie 
zaproponował, aby do porządku obrad dodać pkt. 5 Opinia RM w/s umożliwienia 
korzystania z jeziora Morawy przez jednostki pływające z napędem spalinowym. 
Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak wyraził zgodę na wprowadzenie w/w zmiany                    
do porządku obrad.  
Rada, w obecno ści 12 radnych jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad wraz                            
z  poprawkami. 
Ad. 3 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 
rok – druk nr 192/12 (projekt stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 
Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz poinformowała, że  dokonuje się zmiany w planie 
wydatków  budżetowych   w tym: 

1) zmniejsza się wydatki  bieżące o kwotę                                          10.200,00 zł                                                                                      
       2 ) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę                                      10.200,00 zł.                                
 Dodała, że przeniesienia wydatków przeznaczono na: 
- modernizację i remont dachu na sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 
1 w Drezdenku  

30.000,00 zł 
  

- Gmina uzyskała  wyższe dofinansowanie na zadanie inwestycyjne„ 
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu  dla osób 
wykluczonych „   w trakcie jego realizacji i  zgodnie z zawartym 
Aneksem nr 2/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-08-057/10-02 do Umowy o 
dofinansowanie nr POIG.08.03.00-08-057/10-00 w dniu 06.08.2012 
rok z Instytucją Wdrażającą Programy Europejskie z siedzibą w 
Warszawie należy dokonać stosownych zmian :   
- zwiększa się środki w  § 6057 
- zmniejsza się środki w § 6059 
 nie zwiększając wartości  zadania. 

 
 
 
 
 

 
553.700,00 zł 
553.700,00 zł 

- zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy  Nr 00341-6930-
UM0440359/11 w dniu 30.08.2012 rok z Wojewodą Lubuskim w 
Zielonej Górze dotyczy zadania  „Budowa siłowni zewnętrznej -
alternatywnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku  „w ramach 
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programu PROW należy dokonać stosownych zmian : 
- zmniejsza się środki w § 6050 
- zwiększa się środki w  § 6058 
- zwiększa się środki w  § 6059 

27.000,00 zł 
 14 261,00 zł  
 12.739,00 zł   

Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXV/189/2012 w sprawie zmiany 
uchwały bud żetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok  (uchwała stanowi załącznik  
nr 5 do niniejszego protokołu). 
Ad. 4 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Drezdenko na lata 2012 – 2020 – druk nr 193/12 (projekt stanowi załącznik  nr 6                
do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXV/190/2012 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na  lata 2012 – 2020 
(uchwała stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 
Ad. 5 
Burmistrz Drezdenka i Przewodniczący RM przedstawili radnym historię spotkań i 
rozmów w/s zgody na korzystanie przez jednostki pływające używające napędu 
spalinowego z jeziora Morawy – m.in. omówiono przebieg rozmów i ustalenia jakie 
zapadły pomiędzy Kołem Wędkarskim „Morawy” (opiekunem jeziora Morawy z 
ramienia dzierżawcy PZW) a osobami wnioskującymi o w/w dopuszczenie.  
Nastepnie po krótkiej dyskusji Rada Miejska w obecno ści 12 radnych –                          
12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” oraz 2 „wstrz ym. si ę” wydała pozytywn ą 
opini ę w sprawie umo żliwienia korzystania z jeziora Morawy przez jednost ki 
pływaj ące z napędem spalinowym pod nast ępuj ącymi warunkami: 

• jednostki pływaj ące z napędem spalinowym mogłyby korzysta ć                
z jeziora Morawy wył ącznie od 1 kwietnia do 30 pa ździernika w godz. 
10.00-18.00, 

• Koło W ędkarskie „Morawy” prowadzi ć będzie nadzór nad 
prawidłowo ścią korzystania z jeziora przez w/w jednostki.  

(Opinia Nr 6.2012 Rady Miejskiej w Drezdenku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 6 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXV sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  

 
Sporządziła:     Przewodniczący Rady Miejskiej 
E. Kaczmarek 

    
/-/  Adam Kołwzan 

 
 


