
Protokół Nr XXXX.2013 

z obrad XXXX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 12 września 2013 roku 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXX sesji 

Rady Miejskiej w Drezdenku, 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, Sekretarza Gminy p. B. Rerusa (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 14 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, 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 329/13 (projekt stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że dokonuje się 

przeniesień w wydatkach budżetu Gminy na:  

 

wydatki bieżące z przeznaczeniem na: 

- koszty związane z przeprowadzeniem remontu drogi w miejscowości 

Górzyska 

3.800,00 zł 

- usługi geodezyjne i kartograficzne 3.000,00 zł 

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.873,00 zł 

- koszty związane z promocją Gminy (publikacje, gadżety) 18.400,00 zł 

- utrzymanie zwierząt w schroniskach 12.920,00 zł 

- zwiększenie dotacji dla Centrum Promocji Kultury na organizację 

koncertu poświęconego twórczości ks. Jerzego Hajdugi, zabezpieczenie 

dożynek 

 

2.340,00 zł 

- wyposażenie sal wiejskich 

  Trzebicz Nowy 3.000,00 zł 

  Osów                500,00 zł 

3.500,00 zł 

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich m.in. przeglądy 

  kominiarskie, przeglądy budowlane 

 

27.000,00 zł 



- koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hali 

Sportowo Rehabilitacyjnej 

7.650,00 zł 

- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

  dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

 

 

30.000,00 zł 

- zakup pucharów oraz statuetek na zawody sportowe 1.500,00 zł 

- koszty związane z umieszczeniem prezentacji Gminy Drezdenko w 

publikacji pn.„Lubuskie miodem i winem płynące” 

 

4.113,00 zł 

- koszty związane z prowadzeniem postępowań sądowych a także 

planowane jest skierowanie pozwów w związku z prowadzoną 

inwestycyjną działalnością Gminy 

 

115.000,00 zł 

  

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:  

- „Przebudowa drogi w miejscowości Trzebicz Nowy” 

   zwiększenie środków umożliwi uzyskać zbliżoną wartość kosztorysu 

   inwestorskiego 

44.454,00 zł 

- „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Drezdenko ul. Południowa” 

wystąpiła konieczność zwiększenia środków ze względu na 

postępowanie przetargowe i wybór najkorzystniejszej oferty, która 

przewyższa środki w budżecie 2013 roku 

5.000,00 zł 

- „Budowa ujęcia wody przy Sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo” 10.000,00 zł 

- „Rozbudowa punktów dostępu do Internetu (Hot Spot) w Drezdenku 

   wykonanie tablic „darmowy Internet w miejscach publicznych” 

 

2.000,00 zł 

  

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Sali wiejskiej w miejscowości 

Drawiny” będzie kontynuowane w okresie 2 lat, wprowadzono stosowne 

zmiany w celu wprowadzenia do WPF. 

 

- „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową 

chodnika w miejscowości Stare Bielice” zwiększenie środków umożliwi 

uzyskać zbliżoną wartość kosztorysu inwestorskiego 

 

 

10.000,00 zł 

 Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy  

0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXX/320/2013  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2013 (uchwała 

stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 4 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2013-2021– druk nr 330/13 (projekt stanowi załącznik  nr 5 do 

niniejszego protokołu). 

Skarbik Gminy p. A. Lachowicz  poinformowała, że dokonano zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko która została ustalona na lata 2013-2021 

zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 



publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ustalona została na lata 2013-

2021  

Objaśnienia do zmian dochodów.  

Dochody ustalone w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w których:  

dochody bieżące  

dochody majątkowe nie uległy zmianie  

Objaśnienia do zmian wydatków.  

W wydatkach dokonano przeniesień, w wydatkach bieżących i majątkowych. 

Zmniejszono wydatki majątkowe przez zmniejszenie przychodów pochodzących z 

pożyczki z BGK. Zmniejszenie dokonano po przeprowadzeniu przetargu na zadanie 

inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i 

Niegosław w kwocie 852.534,00 zł.  

Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.  

Przychody budżetu ustalono w wysokości 4.357.795,00 zł zmniejszono przychody o 

kwotę 852.534,00 zł pochodzącej z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  

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 dotyczące obligacji 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.  

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXX/321/2013 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2021 (uchwała 

stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w/s zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi i budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości 

Goszczanowo” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 

Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój  – druk nr 331/13 (projekt stanowi 

załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu). 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak wyjaśnił, że w związku z zamiarem 

aplikowania o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, niezbędne jest zabezpieczenie 

całości zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie wkładu własnego 

 w budżecie Gminy na rok 2014.  Dodał, że uwagi na powyższe podjęcie niniejszej 

uchwały w sprawie zabezpieczenia przedmiotowych środków uważa za zasadne. 



Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXX/322/2013 w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa 

drogi i budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości 

Goszczanowo” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój  (uchwała stanowi załącznik  nr 

11 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w/s zaopiniowania projektu uchwały  

w sprawie likwidacji aglomeracji Santok – druk nr 332/13 (projekt stanowi załącznik  

nr 7 do niniejszego protokołu). 

Zastępca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały 

jest konsekwencją podjętej przez Radę Miejską w Drezdenku uchwały w czerwcu w 

sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia dotyczącego aglomeracji 

Santok. Dodał, że podjęcie dzisiejszej uchwały jest niezbędne sejmikowi 

województwa do definitywnego dokończenia procesu likwidacji aglomeracji Santok. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXX/323/2013 w sprawie 

zaopiniowania projektu uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Santok  

(uchwała stanowi załącznik  nr 12  do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Lubiatów – druk nr 333/13 (projekt stanowi załącznik  nr 8 do 

niniejszego protokołu). 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXX/324/2013 w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Lubiatów  (uchwała stanowi załącznik  nr 13 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXXX sesję Rady Miejskiej uznał                        

za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
    

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Adam Kołwzan 


