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

z dnia 19 grudnia 2012 roku 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan dokonał otwarcia XXX sesji Rady 
Miejskiej. Powitał Starostę Powiatu p. A. Bajko, radnych powiatowych,                           
Z-cę Burmistrza p. A. Kozubaja, Skarbnika Gminy p. A. Lachowicz, zaproszonych 
gości (lista obecności stanowi załącznik nr 1b do protokołu), 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. A. Kołwzan przedstawił porządek obrad wraz ze 
zmianami, jakie zostały wprowadzone na Komisjach, który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. Radny p. J. Skrzypczyński, w związku z licznymi 
wątpliwościami radnych przedstawionymi na Komisjach, wystąpił z wnioskiem 
formalnym o wycofanie z porządku obrad śmieciowych projektów uchwał, a 
mianowicie:   

1. Ad. 11 Projekt uchwały w/s wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na 
terenie gminy Drezdenko – druk nr 231/12.   

2. Ad. 12 Projekt uchwały w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  – druk nr 232/12.   

3. Ad. 13 Projekt uchwały w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami     komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Drezdenko – druk nr 233/12.   

4. Ad. 14 Projekt uchwały w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – druk nr 239/12.   

Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęła w/w wniosek 
formalny zgłoszony przez radnego J. Skrzypczy ńskiego.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad 
wraz ze zmianami.  
Ad. 3/Ad. 4 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan przypomniał, że na poprzedniej sesji wpłynęło 
do Rady Miejskiej pismo Zarządu Powiatu w sprawie ponownego rozważenia  
możliwości umorzenia odsetek od rat kapitału, spłaconego przez Gminę Drezdenko, 
jako poręczyciela, w ramach umowy kredytu zaciągniętego przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Drezdenku (pismo stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu). w związku z powyższym poprosił radnych o wyrażenie opinii 
w tej sprawie.  
Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie p. R. Świekatowski poinformował, że 
radni tego Klubu są zdecydowanie za umorzeniem tej kwoty, rozumiejąc sytuację 
finansową Starostwa, jednocześnie biorąc pod uwagę to, że dobrze funkcjonujący 
organ, jakim jest Starostwo, jest nam wszystkim również potrzebny.  
Przewodniczący Klubu Radnych „Forum Samorządowe” p. W. Sapór poinformował, 
że takie samo stanowisko zajął Klub Radnych Forum Samorządowe. Wszelkie 



2 

 

argumenty zostały wyrażone w piśmie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych jednogło śnie wydała pozytywn ą opini ę 
w/s umorzenia odsetek od kredytu por ęczanego i spłacanego przez Gmin ę 
Drezdenko w trakcie restrukturyzacji Szpitala Powia towego w Drezdenku 
(Opinia Nr  9.2012 Rady Miejskiej w Drezdenku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu). 
Starosta Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego p. A. Bajko w imieniu swoim oraz 
Powiatu podziękował za pozytywną decyzję w sprawie umorzenia odsetek od rat 
kapitału, spłaconego przez Gminę Drezdenko, jako poręczyciela, w ramach umowy 
kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Drezdenku. Dodał, że wpłynie to pozytywnie na polepszenie stosunków między Radą 
Powiatu a Radą Miejską w Drezdenku.   
 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan wrócił również do sprawy p. B. Kucharskiej 
radnej Województwa Lubuskiego, która w swym piśmie prosi o wsparcie i zajęcie 
stanowiska w sprawie  zaplanowanych w Wojewódzkim Programie Budowy i 
Modernizacji Dróg Wojewódzkich na lata 2012 – 2020 inwestycji (pismo stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak zachęcił radnych do podjęcia tego stanowiska. 
Jednocześnie poinformował, że budowa obwodnicy Drezdenka zostanie poparta 
przez wszystkie samorządy należące do Aglomeracji Gorzowskiej.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych jednogło śnie poparła stanowisko 
budowy obwodnicy Drezdenka wyra żone w interpelacji radnej Sejmiku 
Województwa Lubuskiego pani Barbary Kucharskiej (Stanowisko Nr 6.2012 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu).   
 
Radny p. M. Czekajło poinformował, że często na Izbę Przyjęć do tutejszego szpitala 
trafiają bezdomni, którym często udziela się tylko pomocy doraźnej. W związku z tym 
wystąpił z zapytaniem, kto może udzielić im pomóc dalej, odebrać ich? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że kwestią bezdomnych 
zajmuje się Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.  
Radny p. R. Świekatowski wystąpił z następującymi interpelacjami: 

1. poprosił o większą interwencję w sprawie porządku na placu znajdującym się 
przy Polo Markecie.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że systematycznie 
pracownicy CIS zajmą się sprzątaniem tego terenu. Dodatkowo zostanie 
przeanalizowany temat ewentualnej zmiany lokalizacji znajdujących się tam 
pojemników na odpady.   

2. poprosił o odśnieżanie ulic i chodników przy ul. Okrężnej. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że ulice i chodniki przy 
ul. Okrężnej będą odśnieżane. 

3. poprosił o zabezpieczenie płotu przy pustostanie znajdującym się przy 
skrzyżowaniu ul. Piotra Skargi z ul. Pierwszej Brygady.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że jest to prywatna 
posesja. Zostanie wystosowane pismo do Nadzoru Budowlanego w sprawie  
zabezpieczenie płotu. 

4. zgłosił brak 1 m2 chodnika na skrzyżowaniu ul. Okrężnej z ul. Słoneczną.  
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Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zostanie 
przeprowadzona wizja w terenie, celem wykonania.  

5. poprosił aby w Gazecie Drezdeneckiej znalazła się informacja dla 
mieszkańców dotycząca obowiązku odśnieżania chodników przy prywatnych 
posesjach. 

Radny p. J. Skrzypczyński wystąpił z zapytaniem, czy można za pomocą prawa 
miejscowego udrożnić w całym mieście i gminie wszystkie dojazdy dla pojazdów 
uprzywilejowanych.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak zaapelował o systematyczny nadzór policji, 
aby takie rażące parkowanie w niewłaściwym miejscu zostały stwierdzone. Sprawa 
ewentualnego wprowadzenia udrożnienia wszystkich dojazdów za pomocą prawa 
miejscowego zostanie skonsultowana z prawnikiem Urzędu.  
Radny p. K. Chyba poprosił o oczyszczenie rynien przy kamienicach.   
Ad. 5 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że wszyscy radni otrzymali i mieli 
możliwość zapoznania się z projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy na 2013 rok oraz projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013 – 2020.  
Radni nie wnieśli uwag. 
Ad. 6 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan odczytał: 

1. pozytywną opinię RIO w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem Gminy Drezdenko (opinia 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu), 

2. pozytywną opinię RIO w Zielonej Górze o projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2020 
przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok 
(opinia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).   

Ad. 7 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że wszystkie Komisje Rady 
Miejskiej wydały pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko 
na 2013 rok oraz projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Drezdenko na lata 2013 -2020.  
(opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 
(opinia Komisji Budżetowej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 
(opinia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej stanowi załącznik nr 12  
do niniejszego protokołu). 
(opinia Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz 
Ochrony Przeciwpożarowej stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
Ad. 8 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak przedstawił: 

1. zmiany aktualizujące projekt uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 
rok (Stanowisko Burmistrza Drezdenka z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie 
projektu uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok stanowi załącznik 
nr 14 do niniejszego protokołu). 

2. zmiany aktualizujące projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Drezdenko na lata 2013 – 2020 (Stanowisko Burmistrza Drezdenka z dnia 19 
grudnia 2012 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy 
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Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013 – 2020 stanowi załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęła przedstawione 
przez Burmistrza Drezdenka zmiany aktualizuj ące projekt uchwały bud żetowej 
Gminy Drezdenko na 2013 rok oraz zmiany aktualizuj ące projekt uchwały 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na  lata 2013 – 2020. 
Ad. 9 
Projekt uchwały w/s uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok – druk nr 229/12 
(projekt stanowi załącznik nr 16 niniejszego protokołu).     
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXX/227/2012 w sprawie uchwały 
bud żetowej Gminy na 2013 rok (uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 10 
Projekt uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko 
na lata 2013 – 2020 – druk nr 230/12 (projekt stanowi załącznik nr 18 niniejszego 
protokołu).     
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXX/228/2012 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na  lata 2013 – 2020 
(uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). 
Ad. 11 
Projekt uchwały w/s podziału Gminy Drezdenko na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – druk 
nr 234/12 (projekt stanowi załącznik nr 20 niniejszego protokołu).     
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj, zgodnie z uzgodnieniami Komisarza Wyborczego, 
poprosił o wykreslenie z uzasadnienia do projektu części zdania: 
„Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające 
ustawę  Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) rady gmin są 
zobowiązane do dokonania podziału gmin na stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 
miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze, o których mowa w art. 13 
w/w ustawy. Zgodnie z art. 12 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) stały obwód głosowania powinien 
obejmować od 500 do 3000 mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych 
miejscowymi warunkami liczba mieszkańców może być mniejsza. Kierując się 
zasadą umożliwienia mieszkańcom jak najlepszego dostępu do siedzib 
obwodowych komisji wyborczych jak również ich wygodą i przyzwyczajeniem 
zaproponowano dla okręgu wyborczego nr 10 dwie obwodowe komisje wyborcze 
mające swoje siedziby w miejscowości Goszczanowo (dla miejscowości: 
GOSZCZANOWIEC, GOSZCZANÓWKO, KIJÓW, GOSZCZANOWO) oraz w 
miejscowości Gościm (dla miejscowości: ZIELĄTKOWO, GOŚCIM). Kierując się 
identyczną argumentacją jak dla okręgu nr 10, dla okręgu wyborczego nr 15 
zaproponowano dwie obwodowe komisje wyborcze mające swoje siedziby w 
miejscowości Drawiny (dla miejscowości: PRZEBOROWO, DRAWINY) oraz w 
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miejscowości Drezdenko- Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza  
w Drezdenku ul. Portowa 1 (dla miejscowości: ZAGÓRZE, MODROPOLE, 
GÓRZYSKA, KLESNO, LUBIEWO wraz z ulicami z okręgu wyborczego nr 1). Po 
konsultacjach z Komisarzem Wyborczym, z uwagi na fakt znaczącej odległości, 
jaką musieliby pokonywać mieszkańcy Przeborowa i Drawin do siedziby 
Obwodowej Komisji Wyborczej na ulicy Portowej w Drezdenku (odpowiednio: 18 i 
15 kilometrów) podjęto decyzję o pozostawieniu dla okręgu wyborczego nr 15 
zaproponowanej powyżej wersji z dwoma siedzibami Obwodowych Komisji 
Wyborczych. Natomiast dla okręgu wyborczego nr 10 podjęto decyzję o ustaleniu 
jednej siedziby Obwodowej komisji Wyborczej w miejscowości Gościm. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęła w/w poprawk ę.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXX/229/2012 w sprawie podziału 
Gminy Drezdenko na stałe obwody głosowania, ustalen ia ich numerów i granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  (uchwała stanowi załącznik nr 21 
do niniejszego protokołu). 
Ad. 12   
Projekt uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych – druk nr 235/12 (projekt stanowi załącznik nr 22 
niniejszego protokołu).      
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXX/230/2012 w sprawie przyj ęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych  
(uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu). 
Ad. 13 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok – 
druk nr 236/12 (projekt stanowi załącznik nr 24 niniejszego protokołu).     
Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz przedstawiła projekt uchwały z dodatkowymi 
zmianami. Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 
1.429.255,00 zł zgodnie z: 
dochody bieżące:  

- pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3111.104.2012.A.Jan z dnia 
30 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na :  

dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 12.398,- zł  

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 46.916,- zł  

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 161.997,- zł  

-wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2.300,- zł  

- pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 
zwiększające część oświatowej subwencji ogólnej 139.431,- zł  

dochody majątkowe :  

- otrzymana refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn ”Utworzenie Parku 
Kultur Świata ( Park of World Culture ) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia 
parkowego w Drezdenku” za 2011 rok. w kwocie 1.049.613,- zł  
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- otrzymana refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn „Przebudowa Sali 
wiejskiej w m.Trzebicz ‘ za 2010 rok w kwocie 6.600,- zł  

-otrzymana dotacja zgodnie z zawartą umową z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim 
umowa Nr.RG.032.31.2011 z dnia 22.09.2011 r. na zadanie inwestycyjne pn. „ 
Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników 
w Drezdenku,ul.Południowa,Armii Krajowej,Okrężna i Willowa - etap II „w kwocie 
10.000,- zł (obręb ul. Norwida, zjazdy przy ul. Okrężnej)  

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 379.642,00 zł z przeznaczeniem 
na:  

wydatki bieżące :  

- na zadania z zakresu opieki społecznej - na pomoc osobom uprawnionym ;  

wypłat zasiłków okresowych 46.916,- zł  

wypłat zasiłków stałych 161.997,- zł  

oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z   

z pomocy społecznej 12.398,- zł  

- środki otrzymane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczono 
między innymi na pokrycie wzrostu ustawowego podwyższenia składki rentowej 
w 2012 roku 139.431,- zł  

-wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 2.300,- zł  

wydatki majątkowe :  

- „ Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników 
w Drezdenku,ul.Południowa,Armii Krajowej,Okrężna i Willowa - etap II „ 10.000,- zł  

- „ Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z sanitariatami oraz przyłączem 
wodnym do sali wiejskiej w Trzebiczu Nowym „ 6.600,- zł  

 

Nadwyżka w wysokości 1.049.613,-zł pochodząca z refundacja poniesionych 
wydatków na zadanie pn ”Utworzenie Parku Kultur Świata ( Park of World Culture ) 
poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku” za 2011 rok.  

Przychody budżetu w wysokości 302.021,- zł pochodzące z wolnych środków jako 
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .  

Razem kwoty te w wysokości 1.351.634,- zł zostały przeznaczone na spłatę 
wcześniej zaciągniętego kredytu na to zadanie.  

 

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:  

- koszty związane z konserwacją oświetlenia ulicznego 13.000,- zł  
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- ubezpieczenia mienia 3.800,- zł  

- bieżące utrzymanie sal wiejskich , utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy 
5.400,- zł  

- udzielenie wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj. na zakup 
samochodu dla służb patrolowo- interwencyjnych 10.000,- zł  

- zakup sprzętu i materiałów biurowych, wpłata na PFRON, zwiększenie wydatków 
na zasiłki celowe- przeniesienia dokonuje się w celu prawidłowego funkcjonowania 
jednostki budżetowej OPS 92.150,- zł  

- koszty zakupu wyposażenia kuchni szkolnej przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku 
5.200,- zł  

- zakup opału ,sprzętu dla uczniów ,uzupełnienie płac i składek na Fundusz Pracy 
oraz inne wydatki w celu prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych 
w Gminie 35.306,- zł  

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej ,stadionu 
obiektu sportowego w Rąpinie, boiska Orlik w celu prawidłowego funkcjonowania w/w 
obiektów 23.900,- zł  
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęła przedstawione 
zmiany do projektu uchwały.  
 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXX/231/2012 w sprawie zmiany 
uchwały bud żetowej Gminy Drezdenko na 2012  rok  (uchwała stanowi załącznik      
nr 25 do niniejszego protokołu). 
Ad. 14 
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 
lata 2012 - 2020 – druk nr 238/12 (projekt stanowi załącznik nr 26 niniejszego 
protokołu).    
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXX/232/2012 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na  lata 2012 - 2020  
(uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu). 
Ad. 15 
Projekt uchwały w/s ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2012 nie 
wygasają z upływem roku budżetowego – druk nr 237/12 (projekt stanowi załącznik 
nr 28 niniejszego protokołu).    
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXX/233/2012 w sprawie ustalenia 
wydatków bud żetu gminy, które w roku 2012 nie wygasaj ą z upływem roku 
bud żetowego (uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Rady ogłosił 5 min przerwę w obradach sesji RM.   
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Ad. 16 
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2013 rok 
– druk nr 240/12 (projekt stanowi załącznik nr 30 niniejszego protokołu).      
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXX/234/2012 w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej n a 2013 rok  (uchwała 
stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu). 
Ad. 17 
Projekt uchwały w/s  zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok– druk nr 
241/12 (projekt stanowi załącznik nr 32 niniejszego protokołu).     
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXX/235/2012 w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 ro k (uchwała stanowi załącznik 
nr 33 do niniejszego protokołu). 
Ad. 18 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poprosił o ustosunkowanie się radnych do 
tematu związanego z odzyskiwaniem Vat. Można go odzyskać zarówno z tytułu 
wydatków inwestycyjnych jak i z tytuły wydatków bieżących. Swoją ofertę w tym 
zakresie proponują firmy wyspecjalizowane. Na naszym rynku samorządowym 
najczęściej Gminy korzystają z firmy Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy 
Kancelaria Prawnicza sp.k. Firma ta za wykonaną usługę doradczą otrzymałaby 
kwotę w wysokości 30% odzyskanego VAT-u. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych jednogło śnie wyraziła pozytywn ą opini ę 
w sprawie przyst ąpienia przez Gmin ę Drezdenko do procedury umo żliwiaj ącej 
odzyskiwanie podatku VAT (Opinia Nr 8.2012 Rady Miejskkiej w Drezdenku z dnia 
19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu). 
Ad.19 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXX sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
E. Kaczmarek 

 
   Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
   /-/ Adam Kołwzan 

 
 


