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Protokół Nr XXXVIII.2013 
z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 18 lipca 2013 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII 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. 
2013.594) przez Burmistrza Drezdenka p. Macieja Pietruszaka (pismo stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Powitał Burmistrza Drezdenka 
 p. M. Pietruszaka, Zastępcę Burmistrza p. A. Kozubaja,  Skarbnika Gminy  
p. A. Lachowicz (lista obecności stanowi załącznik nr 2b do protokołu), sołtysów 
(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 porządek obrad, który 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
Radni nie wnieśli uwag.  
 
Ad. 3 
Projekt uchwały w sprawie w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 
2013– druk nr 323/13 (projekt stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 
Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz poinformowała, że przyczyną zmian w budżecie 
Gminy przedstawioną w projekcie uchwały jest przede wszystkim wprowadzenie 
zadania na okres 3 lat – jest to budowa placu rekreacyjnego w miejscowości 
Lubiatów. Jednocześnie podkreśliła, że są to środki, które zostaną pozyskane  
z PROW-u, a koszt całego zadania to 863.278,00 zł. natomiast dopłata z PROW-u 
wynosi 468.736,00. Skarbnik Gminy dodała, że drugą istotną sprawą wprowadzoną 
w zmianach budżetu jest wprowadzenie nowego zadania – „Budowa kanalizacji 
sanitarnej etap II Drezdenko Północ” – 37.000 zł. Skarbnik Gminy poinformowała, że 
szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco: 
Budżet po stronie  dochodów zwiększono  o kwotę 210.730,00 zł : 

dochody bieżące  : 

- refundacja poniesionych wydatków na tablice informacyjne na 

dworcach kolejowych od Kostrzyna nad Odrą do Drezdenka 

 

930,00 zł 

- odszkodowanie za uszkodzony system alarmowy i monitoring w OPS 9.931,00 zł 

- zgodnie z pismem otrzymanym od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. Nr PS-V.311.25.2013.AKos z dnia 12 lipca 2013 r. 

zwiększono otrzymaną dotację celową z przeznaczeniem na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 

 

 

 

186.000,00 zł 

- zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 25 czerwca 2013 r. 

pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim a Gminą Drezdenko na 

prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Goszczanowie 

 

 

5.750,00 zł 

dochody majątkowe  
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- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 

8.119,00 zł 

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 1,86 zł  

dochody bieżące  

- korektę dochodów i wydatków dokonano zgodnie z planami ustalonymi 

w piśmie przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. FB-

I.3111.10.28.2013.ASob z dnia 25 kwietnia 2013 roku z 

przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 

producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym 

2013 r. 1,86 zł 

Budżet po stronie  wydatków  zwiększono  o kwotę 210.730,00 zł  

wydatki bieżące z przeznaczeniem na : 

- wypłaty zasiłków okresowych 186.000,00 zł 

- odtworzenie uszkodzonego systemu alarmowego i monitoringu w OPS 9.931,00 zł 

- koszty związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Goszczanowie 5.750,00 zł 

- bieżące utrzymanie sal wiejskich 930,00 zł 

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na :  

- budowa zjazdu przy ul. Okrężnej oraz obniżenie chodnika przy ul. 

Norwida w Drezdenku 8.119,00 zł 

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę  1,86 zł  

 wydatki bieżące z przeznaczeniem na:  

- korektę dochodów i wydatków dokonano zgodnie z planami ustalonymi 

w piśmie przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. FB-

I.3111.10.28.2013.ASob z dnia 25 kwietnia 2013 roku z 

przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 

producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 

jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym 

2013 r. 

 

 

 

 

 

 

1,86 zł 

 

Przeniesienia wydatków przeznaczono na: 

Wydatki bieżące 

Wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki (Urząd 

Miejski) 

 

- koszty związane z organizacją imprez integracyjnych organizowanych 

przez Burmistrza na terenie Gminy Drezdenko 

 

2.600,00 zł 

- koszty związane z organizacją dożynek 3.300,00 zł 

- koszty zużycia energii elektrycznej na terenach zieleni 14.000,00 zł 

- koszty ubezpieczenia sal wiejskich oraz Parku Kultur Świata i placu 2.800,00 zł 
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zabaw 

- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych 8.000,00 zł 

- bieżące oczyszczanie terenów gminnych 7.000,00 zł 

- bieżące utrzymanie targowiska 5.000,00 zł 

- zabiegi pielęgnacyjne oraz wycinka drzew na terenie gminy 7.000,00 zł 

- remonty dróg 100.000,00 zł 

Wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki ( OPS) 

- koszty związane z dożywianiem dzieci ze świetlicy profilaktyczno-

wychowawczej, szkolenia 

 

2.800,00 zł 

Wydatki majątkowe  

- „Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu” 40.000,00 zł 

- „Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Lubiatów” (zmiana 

nazwy zadania) 

1.200,00 zł 

- „Budowa kanalizacji sanitarnej etap III – Drezdenko – Północ” 37.000,00 zł 

Radni nie wnieśli uwag.  
 
Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/314/2012 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2013 (uchwała stanowi załącznik  
nr 8 do niniejszego protokołu). 
 
Ad. 4 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Drezdenko na lata 2013-2021– druk nr 324/13 (projekt stanowi załącznik  nr 5 do 
niniejszego protokołu). 
Skarbik Gminy p. A. Lachowicz  przestawiła projekt uchwały: 
Objaśnienia do zmian dochodów.  
Dochody ustalone w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w których dokonano 
zmiany ;  
dochody bieżące  
- zwiększono o kwotę 202.609,14 zł  
dochody majątkowe  
- zwiększono o kwotę 8.119,00 zł  
Objaśnienia do zmian wydatków.  
Wydatki zwiększono na ogólną kwotę 210.730,00 zł  
W tym : zwiększono wydatki bieżące, które zostaną pokryte osiągniętymi dochodami 
w wysokości 202.609,00 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8.119,00 zł 
które zostaną pokryte wpłatą środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  
Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.  
Przychody budżetu ustalonej w wysokości 5.210.329,- zł zwiększono przychody  
w kwocie 133.900,- zł z  
nadwyżki 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, 
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków  
publicznych.  
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Wyemitowanie papierów wartościowych, które zostały zaplanowane na pokrycie 
deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów pozostaje bez zmian.  
Planowane rozchody w kwocie 2.843.144,- zł zostały przeznaczone na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na 
spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.  
Nie dokonano zmian w rozchodach budżetu.  
Objaśnienia do zmian nadwyżki budżetowej.  
W prognozowanym okresie na poszczególne lata ustalono nadwyżkę budżetową z 
przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów 
wartościowych.  
Objaśnienia do zmian prognozy długu.  
Na początek roku 2013 po zmianach dług Gminy wynosi 19.343.144,00-zł; Kwota – 
1.000.000,-zł dotyczy kredytu zaciągniętego w 2008 roku; kredytu zaciągniętego  
w 2011 roku - do spłaty pozostała kwota w wysokości 343.144 ,-zł pozostała kwota  
w wysokości 18.000.000,-zł dotyczy emisji obligacji  
W ciągu roku budżetowego dokonano zwiększenia długu o kwotę 2.383.445,00 zł na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  
z tytułu emisji papierów wartościowych.  
Planowana kwota długu pozostaje bez zmian.  
Wynik z działalności operacyjnej ( bieżącej ) jest pozycją bardzo istotną na skutek 
zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym 
wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat 
ubiegłych i wolne środki.  
Reasumując powyższe można stwierdzić, że dokonane obliczenia spełniają wymóg 
ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia, za wyjątkiem w roku 2013, w których 
wskaźnik ten jest wskaźnikiem wyłącznie informacyjnym. Wymóg ten musi być 
spełniony od roku 2014.  
Po analizie kolejnych lat tj. od 2014 roku do 2021 roku sytuacja finansowa Gminy 
pozwala na spełnienie ustawowych wymogów, co zapewni stabilność finansową przy 
zachowaniu szczególnej ostrożności i utrzymaniu wymaganego wskaźnika dla 
osiągnięcia relacji zgodnej z art.243.ustawy o finansach publicznych. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/315/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2021 (uchwała 
stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu). 
 
Ad. 5 
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niegosław – druk nr 
325/13 (projekt stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu). 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa p. Z. Śpiewak 
poinformował, że w związku z tym, że w 2010 roku Rada Miejska uchwaliła plan 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Drezdenko, który objął cześć obszaru  
z obrębu geodezyjnego miejscowości Niegosław, możliwa była budowa w tym 
obszarze budynków mieszkalnych – powstały 4 budynki mieszkalne. Poinformował 
jednocześnie, że właściciele nieruchomości wnoszą o nadanie numerów 
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porządkowych dla tych nieruchomości. W związku z tym jest potrzeba wprowadzenia 
nazwy ulicy w miejscowości Niegosław – propozycja to ulica Notecka. 
Radny p. J. Skrzypczyński zapytał czy nazwa ulicy była konsultowana  
z mieszkańcami tych nieruchomości? 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa p. Z. Śpiewak 
powiedział, że osoby które zwróciły się o nadanie numerów porządkowych nie miały 
propozycji nazwy ulicy. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/316/2013 w sprawie  nadania 
nazwy ulicy w miejscowości Niegosław (uchwała stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu). 
 
Ad. 6 
Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXVII/305/2013 Rady Miejskiej  
w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały  
Nr XXIII/184/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie gminy Drezdenko do 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej– druk nr 326/13 (projekt 
stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 
Zastępca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że zmiana wynika ze stanowiska 
Nadzoru Wojewody Lubuskiego, który uznał, że przedmiotowa uchwała nie jest 
aktem prawa miejscowego i powinna wchodzić w życie z dniem podjęcia a nie  
w ciągu 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/317/2013 w sprawie zmiany 
do uchwały Nr XXXVII/305/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 czerwca 
2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/184/2012 Rady Miejskiej 
w Drezdenku z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie 
gruntów położonych na terenie gminy Drezdenko do Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (uchwała stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego 
protokołu). 
 
Ad. 7 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXXVIII sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
J. Ambroziak 

    
Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
    
          /-/ Adam Kołwzan 


