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

z dnia 8 sierpnia 2013 roku 
Ad. 1 
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Eugeniusz Nawrot dokonał otwarcia 
XXXIX 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, Sekretarza Gminy p. B. Rerusa,  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 8 radnych, co stanowi 
quorum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały.  
 
Ad. 2 
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej p. E. Nawrot przedstawił porządek obrad, 
który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak nie zaproponował zmian do porządku obrad. 
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 
 
Ad. 3 
Projekt uchwały w sprawie w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 
2013– druk nr 327/13 (projekt stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 
Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz wniosła poprawkę w uchwale polegającą na zmianie 
w § 2 ppkt 2 zmniejszenie wydatków majątkowych wyniesie 664.300,00 zł zamiast 
712.653,00 zł i w ppkt 3 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 664.300,00 zł 
zamiast 712.653,00 zł. Zmiana wynika ze zmiany nazwy inwestycji z:  
„Budowa oświetlenia ulicznego (Drezdenko ul. Niepodległości, ul. Krótka, ul. Milicka, 
ul. Podgórna, Czartowo)” na: 
„Budowa oświetlenia ulicznego (Drezdenko ul. Niepodległości, ul. Krótka, ul. Milicka, 
 ul. Podgórna, Czartowo) oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta  
i gminy Drezdenko ” 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że sesja została zwołana              
ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na budowę wodociągu w Czartowie. 
Pojawiły się wolne środki i należy je przeznaczyć na inne zadania.  Całość zmian            
w wydatkach majątkowych i bieżących przedstawia się następująco: 
Budżet po stronie  dochodów zwiększono  o kwotę 4.200,00 zł : 
dochody bieżące  : 
- zgodnie z pismem otrzymanym od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Gorzowie Wlkp. Nr FB-I.3111.10.85.2013ASob z dnia 31 lipca 2013 r. 
zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na opłacanie składki na 
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne 

 
 
 
4.200,00 zł 

Budżet po stronie  wydatków  zwiększono  o kwotę 4.200,00 zł  
wydatki bieżące z przeznaczeniem na : 

- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 
świadczenie pielęgnacyjne 

 
4.200,00 zł 



Przeniesienia wydatków przeznaczono na: 

Wydatki bieżące 

Wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki                   
(Urząd Miejski) 

 

- z przeznaczeniem na ustanowienie służebności przesyłu w związku             
z wybudowaniem sieci wodociągowej na część działki Nr 35 położonej           
w obrębie miejscowości Drawiny 

 
 
2.104,00 zł 

- opłata za bezumowne korzystanie z w/w gruntu 1.263,00 zł 
- koszty ustanowienia służebności notarialnej i sądowej 1.033,00 zł 
- zakup pucharów    360,00 zł 
- koszty związane z organizacją dożynek    640,00 zł 
- koszty montażu podłogi w miejscowości Stare Bielice 1.000,00 zł 
Wydatki majątkowe  
- „Budowa ujęcia wody – studni w miejscowości Trzebicz” wynikła    
   konieczność wykonania ujęcia wody ze względu na utrzymanie 
   boiska sportowego 

16.000,00 zł 

- „Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice” 
    powyższe zadanie będzie realizowane jako kontynuacja, na podstawie 
    przygotowanej dokumentacji technicznej 

27.000,00 zł 

- „Wykonanie klimatyzacji w sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo, 
   Lipno” 

zadanie będzie realizowane na podstawie prośby zarządcy                      
i użytkowników  w celu poprawy komfortu w pomieszczeniach budynku 
sal wiejskich 

22.500,00 zł 

- „Montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości 
Karwin” 

montaż urządzenia zabawowego będzie realizowane na podstawie 
prośby Pani Sołtys m. Karwin w celu uatrakcyjnienia istniejącego placu 
zabaw 

6.000,00 zł 

- „Remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku” 
remont budynku jest konieczny ze względu na zły stan techniczny oraz 
na decyzję z PINB w Drezdenku 

135.800,00 zł 

- „Remont wieży ciśnień w Drezdenku” 
remont obiektu jest konieczny ze względu na zły stan techniczny oraz 
na decyzję z PINB w Drezdenku nakazującą zabezpieczenie obiektu 

220.000,00 zł 

- „Modernizacja oraz remont podłogi w Sali wiejskiej w miejscowości  
  Trzebicz” modernizacja oraz remont podłogi będzie wykonana ze 
względu na zły stan techniczny istniejącej podłogi, która  nie nadaje się 
do naprawy 

20.000,00 zł 

- „Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w miejscowości Trzebicz” 
powyższe zadanie będzie realizowane jako kontynuacja, na podstawie 
przygotowanej dokumentacji technicznej 

150.000,00 zł 

Dokonuje się zmiany treści zadania z:  
„Budowa oświetlenia ulicznego (Drezdenko ul. Niepodległości, ul. Krótka, 
ul. Milicka, ul. Podgórna, Czartowo)” na: 

 

„Budowa oświetlenia ulicznego (Drezdenko ul. Niepodległości, ul. Krótka, 
ul. Milicka, ul. Podgórna, Czartowo) oraz budowa oświetlenia ulicznego 
na terenie miasta i gminy Drezdenko ” 

 

jednocześnie zwiększa się plan wydatków na w/w zadanie o kwotę 
na wykonanie dodatkowych punktów świetlnych na podstawie prośby 

30.000,00 zł 



mieszkańców Gminy i Miasta Drezdenko w celu poprawy bezpieczeństwa 
W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie w ramach 
konkursu nr 10/PO/iŚ/.1.1./07/2013 oraz zwiększenia zakresu 
rzeczowego operacji dokonuje się zmiany treści zadania z: 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III – Drezdenko - Północ” na:  
„Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III – Drezdenko – Północ oraz 
modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji 
Drezdenko” 

 

Radny J. Skrzypczyński poprosił o dokładniejsze informacje dotyczące 
następujących spraw: 
1.Montażu klimatyzacji na salach wiejskich w Goszczanowie i Lipnie. Czym kierował 
się Burmistrz wybierając te dwie sale? 
2. Powodu wymiany podłogi na sali wiejskiej w Trzebiczu, skoro niedawno była ona 
położona. 
3. Informacji, jakie normy zostały przekroczone na oczyszczalni ścieków. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak odpowiedział na pytanie pierwsze. Od wielu lat 
sołtysi tych sołectw, w imieniu mieszkańców, zgłaszali potrzebę montażu klimatyzacji 
i obecnie możemy ją wykonać. 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p. D. Skrzypczak 
odpowiedział na pozostałe pytania: 
Wykonawca robót na sali wiejskiej w Trzebiczu położył parkiet na zawilgocone 
podłoże i podłoga nie nadaje się do użytku, ponieważ parkiet cały czas się odparza. 
Zdecydowaliśmy się wymienić nawierzchnię podłogi na wykładzinę z tworzywa 
sztucznego typu „Tarkett” (podobna podłoga znajduje się na auli Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Drezdenku). Oczywiście zwrócimy się do poprzedniego wykonawcy o 
pokrycie kosztów wymiany podłogi przez inną firmę. Sala jest odnowiona i z podłogą 
trzeba coś zrobić, aby można ją użytkować. 
Jeżeli chodzi o oczyszczalnię, w chwili obecnej żadnych norm nie przekraczamy. 
Jednak w roku 2014 wejdzie w życie dyrektywa unijna, która nałoży obowiązek 
zwiększenia oczyszczania azotu i fosforu. Nasza oczyszczalnia nie jest do tego 
dostosowana. Obecnie mamy możliwość pozyskania środków z programu na rozwój 
kanalizacji, musimy jednak wykazać, że mamy przystosowaną oczyszczalnię lub 
program jej modernizacji w przypadku jej nieprzystosowania. Niestety takie dane 
musimy już na dzień dzisiejszy zawrzeć we wniosku. Taką opinię będziemy 
przygotowywać. 
Radny J. Skrzypczyński stwierdził, że nie znamy kosztu modernizacji oczyszczalni, 
gdyż nie został sporządzony kosztorys. 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p.D. Skrzypczak 
wyjaśnił, że właśnie w tym celu będą przeprowadzone ekspertyzy i odpowiednia 
opinia. Wówczas określimy koszt modernizacji oczyszczalni. Na dzień dzisiejszy 
wiemy, ile kosztuje wodociąg, gdyż został sporządzony kosztorys inwestorski. 
Radny K. Jaśków poprosił o wyjaśnienie dotyczące remontu wieży ciśnień. Na czym 
mają polegać prace. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak wyjaśnił, że na pewno musimy ten obiekt 
zabezpieczyć, co wynika z decyzji PINB. Dopiero w nowej perspektywie finansowej 
będzie możliwość ubiegania się o zewnętrzne środki na całościowy remont wieży. Na 
razie musimy obiekt zabezpieczyć, później można ją przekształcać w piękny obiekt 
turystyczny. 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych dodał, że  za 
zabezpieczone środki postaramy się odtworzyć kopułę, która jest najbardziej 



zniszczona. Zabezpieczenie wieży będzie polegało min. na przywróceniu kopuły do 
stanu pierwotnego. Będzie to zaczątek remontu. Odtworzymy tam element 
żelbetowy, który ulega zniszczeniu. 
Rada Miejska, w obecności 8 radnych – 8 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/318/2013 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2013 (uchwała stanowi załącznik  
nr 6 do niniejszego protokołu). 
 
Ad. 4 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Drezdenko na lata 2013-2021– druk nr 328/13 (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 4.200,00 zł  
dochody majątkowe  
- bez zmian  
Objaśnienia do zmian wydatków.  
Wydatki zwiększono na ogólną kwotę 4.200,00 zł oraz dokonano zmiany                          
w wydatkach inwestycyjnych na ogólną kwotę 627.300,00 zł.  
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.  
Wyemitowanie papierów wartościowych, które zostały zaplanowane na pokrycie 
deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów pozostaje bez zmian.  
Dokonane i przedstawione wyżej zmiany w zmianach tej uchwały nie uległy zmianie.  
Objaśnienia do zmian rozchodów budżetu.  
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.  
Objaśnienia do umów, których realizacja w roku budżetowym i latach 
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki                  
i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecności 8 radnych – 8 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/319/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2021 (uchwała 
stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 
 
Ad. 5 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                        
Z-ca Przewodniczącego Rady p. E. Nawrot podziękował wszystkim za udział i XXXIX 
sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
M. Grzelak 

    
        Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej 

 
           
          
         /-/   Eugeniusz Nawrot 

 


