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Protokół Nr XX.2016 
z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 10 lutego 2016 roku 
 

Obrady rozpoczęto 10 lutego 2016 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 16:30 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych. 
Obecni: 
1. Karol Chyba 
2. Michał Czekajło  
3. Katarzyna Czerwińska  
4. Edward Dasiukiewicz  
5. Sebastian Dukaczewski  
6. Krzysztof Jaśków  
7. Adam Kołwzan  
8. Mariola Kruk  
9. Dariusz Krysa  
10. Waldemar Kupczak  
11. Henryk Majzlik  
12. Dariusz Paluszkiewicz  
13. Krzysztof Siuda  
14. Mariusz Suchecki  
15. Włodzimierz Zarzyński 

Ad. 1  

Otwarcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XX sesji Rady Miejskiej. 

Poinformował jednocześnie, że sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy 

z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015.1515 ze zm.) na 

wniosek Burmistrza Drezdenka Macieja Pietruszaka (pismo stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu). Powitał Burmistrza Drezdenka M. Pietruszaka, Zastępcę 

Burmistrza Drezdenka A. Kozubaja, Sekretarza Gminy B. Rerusa (lista obecności 

gości stanowi załącznik nr 2a do niniejszego protokołu) oraz radnych (lista obecności 

radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Następnie stwierdził, że  

w obradach uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska 

może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan odczytał porządek obrad, który 

przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie XX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie prawomocności 

obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Projekt uchwały w/s wyrażenia woli utworzenia związku powiatowo-gminnego  

w celu wspólnego wykonywania powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich  

w ramach transportu zbiorowego - druk nr 205/16. 

4. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok - 

druk nr 206/16. 

5.  Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Ad. 3 
Projekt uchwały w/s wyrażenia woli utworzenia związku powiatowo-gminnego  

w celu wspólnego wykonywania powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich  

w ramach transportu zbiorowego - druk nr 205/16. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że 1 stycznia 2017 roku wchodzi  

w życie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która radykalnie zmienia kwestie 

organizacji transportu publicznego, a w szczególności finansowanie ulg dla wszystkich 

którzy mają do nich uprawnienia. Dodał, że w myśl tej ustawy organizatorem transportu 

zbiorowego będzie Gmina i warunkiem uzyskania refundacji, jeśli chodzi o dopłaty do 

biletów ulgowych jest posiadanie planu transportowego. Burmistrz poinformował, że 

Gmina Drezdenko ze względu nie liczebność nie musi takiego posiadać, jednak jeśli 

nie będzie objęta takim planem to nie otrzyma środków na dopłaty do biletów 

ulgowych, a co się z tym wiąże budżet będzie zdecydowanie bardziej obciążony.  

M. Pietruszak powiedział, że transport w gminach miejsko-wiejskich zdefiniowany 

został w tej ustawie jako komunikacja miejska (np. linia Drezdenko-Gościm to 

komunikacja miejska). Powiedział, że w związku z powyższym wszystkie na 

połączenia na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego powinien zostać uchwalony 

plan transportowy powiatu. Burmistrz poinformował, że wszystkie gminy miejsko-

wiejskie położone na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego zainteresowane są 

działaniami w tej sprawie. Przyznał jednocześnie, że prowadzone od maja ubiegłego 

roku rozmowy niewiele wnoszą do sprawy i wg Burmistrzów Gmin wchodzących  

w skład powiatu trudno będzie wyegzekwować od Starostawa Powiatowego, by 

podjęta została uchwała satysfakcjonująca Gminy. M. Pietruszak poinformował, że na 

spotkaniu w Dobiegniewie ustalono, że najlepszą alternatywą będzie utworzenie 

związku powiatowo-gminnego, którego kompetencją będzie ustalenie planu 

transportowego i postanowiono, że każda z Gmin podejmie pilnie uchwałę intencyjną 

w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego w celu wspólnego wykonywania 

powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich w ramach transportu zbiorowego. 

Burmistrz wyjaśnił, że powołanie związku powiatowo-gminnego wiąże się z kosztami 

(biuro, obsługa) ale koszty byłyby niewspółmiernie niższe wobec tego jakie Gmina 

Drezdenko musiałaby ponosić, ile dopłacać do tego zadania. Burmistrz poinfomował, 

że z ramienia Gminy Drezdenko sprawę tę prowadzi Dyrektor MGZO E. Pręt, która jest 

przygotowana do odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania. 

Radny K. Siuda zapytał czy omawiana komunikacja byłaby konkurencją dla np. PKS-

u oraz w odniesieniu do informacji powiatowych odnośnie organizacji połączenia na 

trasie Strzelce Kraj.- Dobiegniew – Drezdenko – Strzelece Kraj. przez Klesno zapytał 
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czy to połaczenie będzie funkcjonowało w ramach porozumienia powiatowo-

gminnego. 

E. Pręt wyjaśniła, że od 1 stycznia 2017 r. wszyscy przewoźnicy, którzy uzyskali 

pozwolenia na przewozy pasażerskie tracą te uprawnienia i  jednocześnie Gmina staje 

się organizatorem transportu publicznego. Dodała, że w przypadku Gminy Drezdenko 

ze względu na liczebność (do 50 tyś. mieszkańców) nie jest obligatoryjnym tworzenie 

planu transportowego a koniecznym będzie zapewnienie transportu szkolnego 

zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Powiedziała, że pozostałe kursy mogą być 

komercyjne, a do Gminy będzie należało ustalenie przystanków autobusowych.  

Dyrektor MGZO poinformowała, że w sprawie informacji widniejącej na stronie powiatu 

zostało wystosowane pismo do Starostwo Powiatowego w Strzelcach Kraj., na które 

odpowiedź zacytowała. Odczytała jednocześnie, odpowiedź na pismo skierowane do 

Urzędu Marszałkowskiego w sprawie ujęcia w planie transportowym województwa 

wskazanych przez Gminę Drezdenko połączeń. E. Pręt powiedziała, że podjęcie tej 

uchwały intencyjnej jest informacją dla powiatu, że Gminy zamierzają partycypować  

w kosztach.  

Radny M. Czekajło zapytał, kto wymyślił takie zmiany. E. Pręt poinformowała, że jest 

to dostosowanie przepisów do prawa unijnego. 

Przewodniczący RM A. Kołwzan zapytał czy stworzenie związku gminno-powiatowego 

będzie generowało wieksze koszty dla powiatu wobec tych, które ponosi do tej pory. 

E. Pręt zaproponowała zaproszenie na kolejną sesję czy komisję RM osobę bardziej 

kompententną. Przyznała, że omawiając ustawę dotycząca transportu zbiorowego 

może popełniać błędy, gdyż nie leży ona w jej kompetencjach. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s wyrażenia woli utworzenia związku powiatowo-gminnego  

w celu wspólnego wykonywania powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich  

w ramach transportu zbiorowego (projekt stanowi załacznik nr 3 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 2 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XX/204/2016  

w sprawie wyrażenia woli utworzenia związku powiatowo-gminnego  

w celu wspólnego wykonywania powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich  

w ramach transportu zbiorowego (uchwała stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego 

protokołu). 

 
Ad. 4 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok 

- druk nr 206/16. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz omówiła projekt uchwały: 

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 5.982,00 zł 

na podstawie: 

dochody bieżące: 
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- odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia Gminy dotyczy lamp oświetleniowych 

w Gościmiu i przy ul. Dąbrowskiej w Drezdenku w kwocie 5.982,00 zł 

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 5.982,00 zł 

wydatki bieżące: 

- koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia Gminy Drezdenko, dotyczy 

lamp oświetleniowych w Gościmiu i przy ul. Dąbrowskiej w Drezdenku w kwocie 

5.982,00 zł 

Środki z przeniesień wydatków bieżących przeznaczono na: 

wydatki bieżące: 

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 

221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

w kwocie 200.000,00 zł 

Burmistrz Drezdenka poinformował, że Gmina planuje powierzyć zadanie własne 

gminy z zakresu opieki nad zwierzętami zgodnie z przepisami ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie oraz podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Drezdenku 

nr XIV/133/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi 

realizować zadania pożytku publicznego na 2016 rok. Dodał, że powierzenie zadania 

organizacji pozarządowej nastąpi poprzez przeprowadzenie konkursu otwartego. 

Wstępna analiza prowadzi do wniosku, iż zadanie dotychczas realizowane w trybie 

ustawy o zamówieniach publicznych nadaje się do realizacji w trybie ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie. M. Pietruszak powiedział, że istnieje 

możliwość zmniejszenia dotychczasowych kosztów w/w wymienionego zadania. 

Zważywszy na terminy dotyczące obecnego sposobu realizacji tego zadania istnieje 

konieczność przesunięcia środków, by ogłosić konkurs, wówczas będzie możliwa 

kompleksowa ocena ewentualnych ofert. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok 

(projekt stanowi załacznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XX/205/2016  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok (uchwała 

stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 5 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział  
i XX sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:     Przewodniczący Rady Miejskiej  
   
J. Ambroziak      /-/ Adam Kołwzan 


